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Παρατηρήσεις στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν) 2005-2006 του Υ.ουργείου 

Α.ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  

 

 

Στις 9 Μαΐου 2005, ο Γενικός Γραµµατέας του Υ>ουργείου 

Α>ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. ∆. Κοντός ζήτησε α>ό την 

ΕΕ∆Α να α>οστείλει στην Υ>ηρεσία του α) στοιχεία >ου υ>άρχουν στη 

διάθεση της ΕΕ∆Α και αφορούν >αρεµβάσεις-δράσεις >ου στοχεύουν στην 

κοινωνική ενσωµάτωση των ευάλωτων οµάδων του >ληθυσµού καθώς και τις 

σχετικές α>όψεις της ΕΕ∆Α. 

Ε>ι>λέον, ζήτησε α>ό την ΕΕ∆Α να α>οστείλει τις α>όψεις της β) 

για το >ώς το νέο ΕΣ∆Εν 2005-2006 µ>ορεί να καταστεί >ολύτιµο εργαλείο 

σε εθνικό και το>ικό ε>ί>εδο. 

Η ΕΕ∆Α, στη Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της στις 2 Ιουνίου 2005 

α>οφάσισε τη συγκρότηση οµάδας εργασίας στα >λαίσια του Β΄ Τµήµατος 

«Κοινωνικών, Οικονοµικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων» και υ>ό την 

Προεδρία της Καθηγήτριας κας Ηρώς Νικολακο>ούλου-Στεφάνου. Στην 

οµάδα εργασίας της ΕΕ∆Α, µετείχαν εκ>ρόσω>οι του Ελληνικού 

Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες και της ΓΣΕΕ στην ΕΕ∆Α καθώς και 

εκ>ρόσω>ος του Υ>ουργείου Α>ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Η οµάδα εργασίας της ΕΕ∆Α, στην ο>οία µετείχαν εκ>ρόσω>οι του 

Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες και της ΓΣΕΕ στην ΕΕ∆Α 

καθώς και εκ>ρόσω>ος του Υ>ουργείου Α>ασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, συνεδρίασε στις 14 Ιουνίου 2005 και υ>έβαλλε στην Ολοµέλεια 

της ΕΕ∆Α της 16ης Σε>τεµβρίου 2005 το >αρακάτω α>αντητικό υ>όµνηµα, 

το ο>οίο ενεκρίθη οµόφωνα α>ό τα µέλη της ΕΕ∆Α. 
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1. EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το ΕΣ∆Εν υλο>οιείται στα >λαίσια της Ευρω>αϊκής Ένωσης µε βάση 

την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισµού (ΑΜΣ). Θεσµικό υ>όβαθρο της Ανοικτής 

Μεθόδου Συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής >ροστασίας (κοινωνικές 

ασφαλίσεις, κοινωνική ένταξη και υγεία) α>οτελεί το άρθρο 137 των 

Ενο>οιηµένων Συνθηκών >ου ορίζει ότι «η κοινότητα υ>οστηρίζει και 

συµ>ληρώνει τη δράση των ΚρατώνΜελών στους τοµείς: …, γ) κοινωνική 

ασφάλιση και κοινωνική >ροστασία των εργαζοµένων … , η)αφοµοίωση των 

α>οκλειοµένων α>ό την αγορά εργασίας >ροσώ>ων … ι) κατα>ολέµηση του 

κοινωνικού α>οκλεισµού …». Πάντως, αν και εκ των υστέρων η >ολυµερής 

ε>ο>τεία των οικονοµικών >ολιτικών και η διαδικασία του Λουξεµβούργου 

για το συντονισµό των >ολιτικών α>ασχόλησης θεωρήθηκαν εφαρµογές της 

Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού (ΑΜΣ), η µέθοδος αυτή υιοθετήθηκε 

>ανηγυρικά ως µέθοδος δράσης στο Ευρω>αϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας 

(Μάρτιος 2000). Το Ευρω>αϊκό Συµβούλιο α>οφάσισε µέχρι το 2010, «να 

γίνει [η Ένωση] η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της 

γνώσης (knowledge economy) ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη 

οικονοµική ανά>τυξη, µε >ερισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (>αρ. 5 των συµ>ερασµάτων). 

Η ΑΜΣ α>οτελεί σύνθετη µορφή διακυβέρνησης η ο>οία συνδυάζει 

τη διακυβέρνηση «δια της >ειθούς» και τη διακυβέρνηση «δια της 

εµ>ειρογνωµοσύνης». Η ΑΜΣ α>οτελεί εξάλλου µορφή >ολυε>ί>εδης 

διακυβέρνησης (multi-level governance) δεδοµένου ότι στη διαµόρφωση και 

υλο>οίησή της εµ>λέκονται, εκτός α>ό τις διοικήσεις των Κρατών-Μελών 

διάφοροι φορείς, σε διάφορα ε>ί>εδα και µε διάφορες ιδιότητες.1 Έτσι, άλλοι 

συµ>ράττουν στο σχεδιασµό, άλλοι στη λήψη α>οφάσεων, άλλοι στην 

                                                 
1 Βλ. >ερισσότερα στο Νικολακο>ούλου-Στεφάνου, Η. «Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού και 

η εφαρµογή της στους τοµείς της α>ασχόλησης, εκ>αίδευσης, µετανάστευσης και ασύλου» 

στο Πασσάς Α. (ε>ιµ.) Ο Ευρω�αϊκός ∆ηµόσιος Χώρος. Το Ελληνικό Παράδειγµα, 

Πα>αζήσης 2005.  
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υλο>οίηση και άλλοι στην αξιολόγηση της α>οτελεσµατικότητας των 

>ολιτικών.2 

Η ΑΜΣ σέβεται, µε βάση την αρχή της ε>ικουρικότητας, την 

αυτονοµία και την >οικιλοµορφία των Κρατών-Μελών. Στα >λαίσια της 

ΑΜΣ ε>ιδιώκεται η εθελοντική σύγκλιση των Κρατών-Μελών >ρος τους 

κοινούς στόχους-δείκτες (>οιοτικούς και >οσοτικούς),3 ως το 2010, µε βάση 

τις κατευθυντήριες γραµµές για την Ένωση όσον αφορά αφενός την 

α>ασχόληση και αφετέρου την κοινωνική >ροστασία και την κοινωνική 

ένταξη. Τα Κράτη-Μέλη καθορίζουν τους ειδικούς στόχους και σηµεία 

αναφοράς (benchmarks) για τη µέτρηση της >ροόδου, λαµβάνοντας υ>όψη 

τις εθνικές και >εριφερειακές ιδιοµορφίες τους και δεσµεύονται να τους 

>ροσεγγίσουν συντάσσοντας Εθνικά Σχέδια ∆ράσης (ετήσια για τον τοµέα 

της α>ασχόλησης, διετή για τον τοµέα της κοινωνικής ένταξης).4  

                                                 
2 Έτσι ,ορθά και ο Γενικός Γραµµατέας κ. ∆. Κοντός αναφέρει ότι «Υ>εύθυνο για τη 

σύνταξη της Έκθεσης και την υ>οβολή της είναι το Υ>ουργείο Α>ασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, αλλά είναι αντιλη>τό ότι η τεχνική >ροετοιµασία του ΕΣ∆Εν 

α>αιτεί τη συνέργια >ολλών φορέων κυβερνητικών και µη >ροκειµένου να αναδειχθεί η 

σηµασία του συντονισµού των δράσεων». Στην ΕΕ∆Α, εκ>ροσω>ούνται τόσο Υ>ουργεία όσο 

και οι σηµαντικότερες ΜΚΟ >ου δραστηριο>οιούνται στην Ελλάδα σε θέµατα ανθρω>ίνων 

δικαιωµάτων, αλλά και η ΓΣΕΕ, ο ∆ΣΑ, η Αρχή Προστασίας Προσω>ικών ∆εδοµένων, ο 

Συνήγορος του Πολίτη κα. Άλλωστε α>αραίτητη κρίνεται η µεγαλύτερη ενεργο>οίηση της 

Εθνικής Ε>ιτρο>ής για την Κοινωνική Προστασία. 
3 Οι διαρθρωτικοί δείκτες (indicators)ορίσθηκαν αρχικά µε ανακοίνωση της Ε>ιτρο>ής το 

Σε>τέµβριο 2000, Ε�ιτρο�ή ΕΚ, ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες, COM (2000) 594 τελικό, 27.9.2000. 

Βλ. και COM (2001) 79 final/2 . 
4 Η σηµασία του τοµέα της κοινωνικής ένταξης εξαγγέλθηκε στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 2000) 

όµως >ροστέθηκε ως τοµέας στην ΑΜΣ στο Ευρω>αϊκό Συµβούλιο της Φέιρα (Ιούνιος 2000), 

ενώ οι ευρω>αϊκοί δείκτες α>οτύ>ωσης του κοινωνικού α>οκλεισµού εγκρίθηκαν στο 

Ευρω>αϊκό Συµβούλιο του Λάακεν (∆εκ. 2001). Έτσι το >ρώτο ΕΣ∆Εν αφορά τη διετία 

2001-2003, το ε>όµενο τη διετία 2003-2005 και το νέο µονοετές αφορά το 2005-2006. Η 

εξήγηση για το µονοετές ΕΣ∆Εν 2005-2006 είναι ότι α>ό το 2006 θα εφαρµοστεί νέα 

διαδικασία µε σκο>ό την α>λούστευση, τον εξορθολογισµό και την α>οτελεσµατικότητα της 

ΑΜΣ. Η νέα >ροσέγγιση βασίζεται σε τριετή κύκλο, ο ο>οίος αρχίζει το 2005-2008, µε 

αφετηρία το συγκεφαλαιωτικό έγγραφο της Ε>ιτρο>ής (Στρατηγική Έκθεση) >ου θα 

καθορίζει τους >ολιτικούς >ροσανατολισµούς για την οικονοµική, την κοινωνική και την 

>εριβαλλοντική διάσταση της στρατηγικής. Ας σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση της 

α>οτελεσµατικότητας του ΕΣ∆Εν 2001-2003 έγινε µε την «Κοινή Έκθεση για την 

Κοινωνική Ένταξη» τον Α>ρίλιο 2003. Η Κοινή Έκθεση για την κοινωνική >ροστασία και 

την κοινωνική ενσωµάτωση (COM (2005) 14 τελικό της 27.1.2005) δεν >εριέλαβε 

αξιολόγηση της α>οτελεσµατικότητας των ΕΣ∆Εν 2003-2005 καθώς αυτή θα >εριληφθεί 

στην Ενδιάµεση Έκθεση >ου >ροβλέ>εται  για τα ΕΣ∆Εν και θα υ>οβληθεί στις 30 Ιουνίου 

2005.  
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Η ανακοίνωση της Ε>ιτρο>ής «Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική 

Προστασία και την Κοινωνική Ενσωµάτωση» του Ιανουαρίου 2005 αναφέρει 

ότι « σε όλη την Ένωση ξεχωρίζουν ε>τά κύριες >ροτεραιότητες >ολιτικής: 

1. Αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας 

2. Εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής >ροστασίας 

3. Αντιµετώ>ιση των >ροβληµάτων στην εκ>αίδευση και την κατάρτιση 

4. Εξάλειψη της >αιδικής φτώχειας 

5. Εξασφάλιση αξιο>ρε>ούς κατοικίας 

6. Καλύτερη >ρόσβαση σε >οιοτικές υ>ηρεσίες 

7. Κατα>ολέµηση των διακρίσεων και αύξηση της ενσωµάτωσης των 

ατόµων µε ανα>ηρίες, των εθνικών µειονοτήτων, των µεταναστών». 

Στο σηµείο αυτό >ρέ>ει να ε>ισηµανθεί ότι µ>ορεί να υ>άρξουν 

εξαιρετικά  ευάλωτες οµάδες >ου α>ειλούνται µε κοινωνικό α>οκλεισµό 

ό>ως µετανάστης µε ανα>ηρία, ασυνόδευτος ανήλικος >ρόσφυγας (στο βαθµό 

>ου οι >ρόσφυγες α>οτελούν την >λέον ευάλωτη οµάδα µεταναστών), 

µονογονεϊκές οικογένειες >ου έχουν την ε>ιµέλεια ανήλικων >αιδιών, 

>ρόσφυγας µε ψυχολογικά >ροβλήµατα λόγω των διώξεων >ου έχει υ>οστεί 

κλ>. 

 

2. ΑΜΣ και ΕΣ∆Εν 2003-2005 

2.1. Περιεχόµενο του ΕΣ∆ΕΝ 2003-2005 

 

Το ΕΣ∆ΕΝ 2003-2005 έθετε 4 κύριους στόχους κοινωνικής συνοχής 

και >ροώθησης της κοινωνικής ένταξης, στα >λαίσια της στρατηγικής 

>ροσέγγισης, >ου ήταν η >οιότητα της ανά>τυξης: 

A. Ολοκληρωµένη ανά>τυξη της ΥΠΑΙΘΡΟΥ στα >λαίσια και της 

µεταρρύθµισης της ΚΑΠ >ου ε>ετεύχθη τον Ιούνιο 2003. 

B. Ενίσχυση των ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ σε σχέση και µε την ψήφιση του 

ασφαλιστικού νόµου 3029/2002, την χορήγηση του ΕΚΑΣ και τη 

διευκόλυνσή τους στην >ρόσβαση στις υ>ηρεσίες. 
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Γ. Προώθηση στην α>ασχόληση >έντε οµάδων του >ληθυσµού: α) 

γυναίκες, β) εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας, γ) νέοι, δ) άτοµα µε 

ανα>ηρίες και ε) µετανάστες. 

∆. Ποιότητα ∆ιακυβέρνησης και α>οτελεσµατικότητα των >αρεχοµένων 

υ>ηρεσιών α>ό τις δοµές της κοινωνικής διοίκησης µε έµφαση α) 

στην εκ>όνηση Κοινωνικού-Προνοιακού Χάρτη, β) στην θεσµοθέτηση 

της Εθνικής Ε>ιτρο>ής Κοινωνικής Προστασίας, γ) στην 

α>οκέντρωση των δράσεων και δ) στην διεύρυνση και >οιότητα των 

>αρεχοµένων υ>ηρεσιών (>.χ. δίκτυο βοήθεια στο σ>ίτι). 

Το ΕΣ∆Εν 2003-2005 >ρότεινε >αρα>έρα την ε>ιδίωξη ε>ίτευξης 10 

εθνικών Κοινωνικών Στόχων σε ε>τά κρίσιµους τοµείς για την κοινωνική 

ένταξη ως το 2010. Η ε>ίτευξη των >αρα>άνω στόχων θα >ραγµατο>οιείτο 

σύµφωνα µε το ΕΣ∆Εν 2003-2005 (κεφ. 4), µε µέτρα >ολιτικής >ου είτε θα 

συνέχιζαν να εκτελούνται είτε θα ήταν νέα >ου θα σχεδιάζονταν µε βάση το 

>ρόγραµµα «Ελλάδα 2004» >ου ανακοινώθηκε α>ό τον Πρωθυ>ουργό Κ. 

Σηµίτη µε χρόνο αναφοράς τα τέλη του 2003, ο>ότε και θα >εριλαµβάνονταν 

στο >λαίσιο της «Χάρτας Πραγµατικής Σύγκλισης» στον >ροϋ>ολογισµό του 

2004, και θα άρχιζαν να υλο>οιούνται α>ό τις αρχές του 2004. Οι θεσµικές 

ρυθµίσεις αναφέρονται στο >έµ>το κεφάλαιο ΕΣ∆Εν 2003-2005, ενώ στο 

έκτο κεφάλαιο αναφέρονται 3 καλές >ρακτικές κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

 

2.2. Αξιολόγηση / Α>οτίµηση του ΕΣ∆Εν 2003-2005 

 

Τόσο το >ρώτο όσο και το δεύτερο ΕΣ∆Εν εντάσσονται στην 

>ροσ>άθεια της Ελλάδας για >ραγµατική σύγκλιση µε τα υ>όλοι>α κράτη 

µέλη της Ευρω>αϊκής Ένωσης. Σε σχετική Έκθεση της Ευρω>αϊκής 

Ε>ιτρο>ής ε>ισηµαίνεται η >ρόοδος >ου έχει σηµειώσει η Ελλάδα α>ό το 

2000 σε όλους τους τοµείς >ου αφορούν την κοινωνία και τους >ολίτες. Η 

>οιότητα ζωής την Ελλήνων όλων των κοινωνικών τάξεων, ιδίως των 

κατώτατων, βελτιώθηκε και άρχισε να συγκλίνει µε την ΕΕ. Με βάση 

στοιχεία του 2000 στην ΕΕ-15 το Ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

ισοδυναµούσε µε το 63% του µέσου όρου της ΕΕ-15 ενώ µε στοιχεία του 
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2004 ισοδυναµεί µε το 82% του µέσου όρου της ΕΕ-25. Για την Πορτογαλία 

τα αντίστοιχα στοιχεία αναφέρουν >οσοστό 68% το 2000 και 73% το 2004. 

Η αύξηση του ΑΕΠ (4,1% το 2001 και 4% το 2002 και 2003) ήταν 

υψηλότερη α>ό το µέσο όρο της ΕΕ, δηµιουργήθηκαν νέες θέσεις 

α>ασχόλησης αλλά >αράλληλα καταργήθηκαν κά>οιες άλλες, το >οσοστό 

ανεργίας µειώθηκε αλλά >αρέµεινε υψηλό (γύρω στο 10%), αυξήθηκε 

συστηµατικά το >οσοστό των δα>ανών κοινωνικής >ροστασίας ως >οσοστό 

του ΑΕΠ.5 Παρά, όµως τα >αρα>άνω θετικά κατά βάση στοιχεία, το >οσοστό 

της φτώχειας στην Ελλάδα >αραµένει υψηλό (20%) έναντι του ευρω>αϊκού 

µέσου όρου ΕΕ-15 >ου είναι 15% ενώ >αρέµεινε στα ίδια χαµηλά ε>ί>εδα 

και το >οσοστό α>ασχόλησης του εργατικού δυναµικού (Ελλάς 52%, µέσος 

όρος ΕΕ-15 στο 61%). Το ΕΣ∆Εν 2003-2005 >ροκειµένου να µειώσει το 

φαινόµενο του κοινωνικού α>οκλεισµού, ε>ικέντρωσε τις δράσεις στην 

>ροστασία κά>οιων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, αύξησε τις >αροχές των 

κοινωνικών υ>ηρεσιών, συνέχισε την >ολιτική >αροχής ε>ιδοµάτων, 

στόχευσε στην >οιότητα της διακυβέρνησης µέσω και της α>οκέντρωσης των 

κοινωνικών υ>ηρεσιών. 

Σχετικά µε την α>οτελεσµατικότητα των >αρα>άνω µέτρων και 

δράσεων του ΕΣ∆Εν 2003-2005, θα >ρέ>ει να γίνει αξιολόγηση α>ό τις 

διοικητικές υ>ηρεσίες και για το βαθµό υλο>οίησής τους, για τον αντίκτυ>ο 

>ου είχαν στην Ελληνική κοινωνία, για τον βαθµό αξιο>οίησης των 

κοινοτικών >όρων >ου λαµβάνει η χώρα µας α>ό τα Κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία σε σχέση µε τα µέτρα >ου >ροβλέ>ονται α>ό το ΕΣ∆Εν 2003-2005, 

για τον βαθµό αξιο>οίησης και ενεργο>οίησης των ΜΚΟ, των φορέων 

δηλαδή >ου >αρέχουν τις κοινωνικές υ>ηρεσίες. 

  

3. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ∆Α 

3.1. Προτάσεις για το νέο ΕΣ∆Εν 2005-2006. 

 

3.1.1. Σχετικά µε την αξιο>οίηση/εµ>λοκή ΜΚΟ στο σχεδιασµό, υλο>οίηση 

και αξιολόγηση του ΕΣ∆Εν 2005-2006 θα µ>ορούσαν ό>ου είναι 

                                                 
5 Α>ό 22,9% το 1990 (ΕΕ-25,5%) σε 26, 4% το 2000 (ΕΕ-27,3%). 
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εφικτό να συµ>ράξουν και φορείς >ου εκ>ροσω>ούν τους χρήστες των 

>αρεχοµένων κοινωνικών υ>ηρεσιών (>.χ. µεταναστών, αιτούντων 

άσυλο, >ροσφύγων, α>ολυµένων, ανέργων, >ρώην χρηστών ουσιών 

κλ>.) σε δοµηµένες συνεργασίες. 

3.1.2. Σχετικά µε τις ε>ιλέξιµες ευάλωτες οµάδες του >ληθυσµού >ου 

καλύ>τονται α>ό το ΕΣ∆Εν 2005-2006 αυτές µ>ορούν να αυξηθούν 

και να ενισχυθούν και µε άλλες, >ερισσότερο ευ>αθείς κοινωνικές 

οµάδες µε µεγάλες ανάγκες ε>ίλυσης των κοινωνικών τους 

>ροβληµάτων, ό>ως οι αιτούντες άσυλο, οι >ρόσφυγες και οι 

>αραµένοντες στη χώρα µας µε ανθρω>ιστικό καθεστώς. Ειδικά για 

τους >ρόσφυγες η Ελλάδα έχει νοµική δέσµευση να συµ>αρίσταται σε 

αυτούς, >ου α>ορρέει α>ό τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 και το 

Συµ>ληρωµατικό Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 και να 

φροντίζει για την οµαλή κοινωνική τους ένταξη. Η ΕΕ∆Α έχει 

ε>ανειληµµένως εκφράσει την ανησυχία της για την µέχρι σήµερα 

α>οτελεσµατικότητα της δράσης της Ελληνικής Πολιτείας υ>έρ 

αυτής της τόσο ευάλωτης κοινωνικής οµάδας ατόµων >ου δεν 

µ>ορούν να ε>ιστρέψουν στη χώρα τους για >ολιτικούς, εθνοτικούς, 

φυλετικούς ή άλλους λόγους >ου αναφέρονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση. 

Τα >αρα>άνω άτοµα >ρέ>ει να α>οτελέσουν νέα οµάδα στόχο >ου θα 

καλύψει το ΕΣ∆Εν 2005-2006 και να τους χορηγηθούν αφενός ειδικά 

ε>ιδόµατα και αφετέρου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, καθώς και η κοινωνική και >ολιτιστική τους ένταξη στη 

χώρα, µε τη συµµετοχή τους σε >ρογράµµατα ε>ιδότησης ενοικίου, 

εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, δια βίου εκ>αίδευσης κλ>. 

λαµβάνοντας υ>όψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε οµάδας στόχου. 

3.1.3. Να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ε>ίλυση των κοινωνικών 

>ροβληµάτων >ου συνδέονται µε τη µετανάστευση, ό>ως 

ε>ισηµαίνεται και στα Συµ>εράσµατα του Ευρω>αϊκού Συµβουλίου 

της Κο>εγχάγης (12-13/12/2002). Στο σηµείο αυτό, >ρέ>ει να 
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ε>ισηµανθεί ότι οι >ρόσφυγες α>οτελούν την >λέον ευάλωτη οµάδα 

µεταναστών.6 

3.1.4. Να υ>άρξουν εξειδικευµένες/στοχευµένες δοµές και µέτρα για την 

εξυ>ηρέτηση ευ>αθών κοινωνικών οµάδων ό>ως >.χ. ξενώνες για την 

υ>οδοχή και φιλοξενία ευάλωτων νεοαφιχθέντων αιτούντων άσυλο 

(εγκύων γυναικών, ασυνόδευτων ανήλικων >αιδιών κλ>.). Τέτοια 

δοµή / ξενώνας λειτουργούσε στο ΠΙΚΕΡΜΙ υ>ό την ε>ο>τεία του 

Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες και έκλεισε τον 

∆εκέµβριο 2003 για οικονοµικούς λόγους! Στην Ελλάδα χρειαζόµαστε 

>ερισσότερες δοµές για κακο>οιηµένες γυναίκες, για θύµατα 

εµ>ορίας και εκµετάλλευσης γυναικών και >αιδιών, µονάδες για 

άτοµα >ου βρίσκονται σε διαδικασία α>οϊδρυµατο>οίησης, 

>ερισσότερα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υ>οστήριξης 

Ατόµων µε Ανα>ηρίες (Κ∆ΑΥ). Σχετικά µε τα Άτοµα µε Ανα>ηρίες θα 

>ρέ>ει να υ>άρξει φροντίδα για την διευκόλυνση της εργονοµικής 

>ρόσβασής τους σε υ>ηρεσίες και αγαθά στα >λαίσια και της 

υ>οχρέωσης για Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων στον τό>ο 

εργασίας. 

3.1.5. Θα >ρέ>ει να ενισχυθούν τα >ρογράµµατα κοινωνικής 

ευαισθητο>οίησης (>.χ. στην >ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκ>αίδευση) και να διδάσκονται τα ανθρώ>ινα δικαιώµατα µε έµφαση 

στον κοινωνικό α>οκλεισµό, σε ευάλωτες/ευ>αθείς οµάδες του 

>ληθυσµού, στις έννοιες του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, της 

ισότητας των δυο φύλων, αλλά και της ισότητας των ευκαιριών και 

της µη διάκρισης. Με το >αρα>άνω ζήτηµα έχει ασχοληθεί στο 

>αρελθόν ε>ανειληµµένως η ΕΕ∆Α. 

3.1.6. Η δια>ολιτισµική εκ>αίδευση >ρέ>ει να ενισχυθεί γιατί και την 

κοινωνική ένταξη βοηθά και είναι δείγµα >ολιτισµού και 

δηµοκρατίας. Πρέ>ει, για >αράδειγµα να διδάσκονται και τα 

αλβανικά (ως µάθηµα ε>ιλογής ) στα σχολεία δια>ολιτισµικής 

                                                 
6 Βλ. και COM (2003) 336 τελικό της 3.6.2003 σχετικά µε τη Μετανάστευση, την κοινωνική 

ένταξη και την α>ασχόληση. 



 9 

εκ>αίδευσης. Ας µην ξεχνάµε ότι το 1/10 των κατοίκων της Ελλάδας 

σήµερα είναι Αλβανοί. 

 Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων (e-learning) µ>ορεί να συµβάλλει 

στη δια>ολιτισµική εκ>αίδευση, στην κοινωνική συνοχή και στον 

δια>ολιτισµικό διάλογο.7 

3.1.7. Νέες ευκαιρίες και ψυχολογική στήριξη στα >αιδιά >ου 

εγκαταλεί>ουν το σχολείο (dropouts).Πολλές φορές αναγκάζονται για 

οικονοµικούς λόγους, ο>ότε µ>ορεί µετά α>ό έλεγχο κοινωνικού 

λειτουργού να δοθεί κά>οιο ειδικό ε>ίδοµα στους γονείς. Άλλες φορές 

γίνονται θύµατα ρατσισµού ή ξενοφοβίας, ο>ότε θα >ρέ>ει να 

ενταθούν τα >ρογράµµατα κοινωνικής ευαισθητο>οίησης. Άλλες 

φορές >άλι α>αιτούνται µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας ή/και 

εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας αν >ρόκειται για αλλοδα>ούς, 

>όσο µάλλον λοι>όν >ου η γνώση της ελληνικής γλώσσας >ιθανόν να 

α>οτελέσει κριτήριο νοµιµο>οίησης.8 

3.1.8. Αν και υ>άρχουν διάφορα >ρογράµµατα εισοδηµατικών >αροχών >ου 

αφορούν >ληθυσµιακές οµάδες υψηλού κινδύνου για κοινωνικό 

α>οκλεισµό (>.χ. ΕΚΑΣ, ηλικιωµένοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) δεν έχει 

εκ>ονηθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο >αροχής ελάχιστου εγγυηµένου 

εισοδήµατος (ΕΕΕ) ό>ως σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ-15. Η >αροχή 

ΕΕΕ στο βαθµό >ου θα συνοδευόταν και α>ό ενεργητικές >ολιτικές 

α>ασχόλησης θα συνέβαλε στην οµαλότερη κοινωνική ένταξη των 

δικαιούχων. 

3.1.9. Σχετικά µε την Υγειονοµική Περίθαλψη αυτή >ρέ>ει να διευρυνθεί 

χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες και στους αιτούντες άσυλο και 

στους >αραµένοντες στην  Ελλάδα µε ανθρω>ιστικό καθεστώς. 

Πρέ>ει ε>ίσης να >ροβλέ>εται τακτικός υγειονοµικός έλεγχος των 

αλλοδα>ών ατόµων >ου καταφθάνουν στην χώρα µας και >αραµένουν 

                                                 
7 Βλ. Κοινοτικό Πιλοτικό Πρόγραµµα CHICAM (Children in Communication about 

Migration) >ου έτρεξε για την Ελλάδα το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες µε 

τεράστια ε>ιτυχία. 
8 Βλ. Παράρτηµα µε καλή >ρακτική, ∆ια>ολιτισµικό Κέντρο Προώθησης Ένταξης 

Προσφύγων «ΠΥΞΙ∆Α». 
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για κά>οιο χρονικό διάστηµα στα κέντρα υ>οδοχής αλλοδα>ών, 

µεταναστών και >ροσφύγων.  

Μια άλλη οµάδα >ου >ρέ>ει να υ>οβάλλεται σε υγειονοµικούς 

ελέγχους είναι οι ηλικιωµένοι,9 ιδίως αυτοί >ου ζουν µόνοι και 

>ιθανώς δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 

 

3.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΕ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣ∆Εν 2005-2006 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

3.2.1. Για την εφαρµογή της ΑΜΣ το Ευρω>αϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι 

>ρέ>ει να ακολουθηθεί «µια >λήρως α>οκεντρωµένη >ροσέγγιση 

σύµφωνη µε την αρχή της ε>ικουρικότητας». Στα >λαίσια της 

ανά>τυξης το>ικών και >εριφερειακών στρατηγικών για την 

κοινωνική ένταξη, >ράγµατι το ΕΣ∆Εν 2003-2005 >εριλάµβανε 

κά>οιες >ρωτοβουλίες για την α>οκέντρωση των κοινωνικών 

υ>ηρεσιών και τη διασύνδεση τους µε τους µε τους Οργανισµούς 

Το>ικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Όµως το ΕΣ∆Εν 2003-2005 δεν 

>ροχωρούσε >αρα>έρα, να συνδέσει δηλαδή τους ΟΤΑ µε τις 

α>οκεντρωµένες κοινωνικές υ>ηρεσίες αλλά και µε δράσεις για την 

ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα για >αράδειγµα, υ>ήρξε 

µέχρι σήµερα >εριορισµένη η αξιο>οίηση του άρθρου 4 του Ν. 

2639/1998 >ου >ρονοεί για την κατάρτιση ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΣΑ)10 ίσως γιατί τα ΤΣΑ δεν εξασφαλίζουν τα 

κατώτατα όρια αµοιβών >ου >ροβλέ>ονται α>ό τις Εθνικές 

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 

3.2.2. Περιορισµένη υ>ήρξε ε>ίσης στην Ελλάδα µέχρι σήµερα και η 

>ροώθηση της λεγόµενης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, >ου θα 

                                                 
9 Βλ. Σχέδιο Κοινής Έκθεσης της Ευρ. Ε>ιτρο>ής και του Συµβουλίου για την υγειονοµική 

>ερίθαλψη και τη µέριµνα για τους ηλικιωµένους COM (2002) 774 τελικό, της. 3.1.2003 
10 Βλ. Νικολακο>ούλου-Στεφάνου, Η., «Κοινωνική φροντίδα και το>ικές >ρωτοβουλίες για 

την αντιµετώ>ιση της ανεργίας και του κοινωνικού α>οκλεισµού» στους Νικολακο>ούλου-

Στεφάνου, Η. και Αµίτση, Γ., Μελέτες Κοινωνικού ∆ικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής, 

Αθήνα, Πα>αζήσης, 2002, 271 ε>. (291-314) και τις >αρα>οµ>ές. 
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µ>ορούσε  να ενεργο>οιηθεί >ερισσότερο για την κοινωνική ένταξη 

ευάλωτων οµάδων του >ληθυσµού11. 

3.2.3. Χρήσιµη θα ήταν και η ανά>τυξη σε το>ικό και >εριφερειακό 

ε>ί>εδο ενός δικτύου για την συµβουλευτική υ>οστήριξη των 

αλλοδα>ών εργαζοµένων. Θα µ>ορούσαν να δηµιουργηθούν και 

θέσεις εργασίας >.χ. για διερµηνείς σε διάφορες γλώσσες. Άλλωστε, η 

δηµιουργία ενός δικτύου θα µ>ορούσε να έχει και ευρύτερες 

αρµοδιότητες αν υ>ήρχε >.χ. ένα Συµβούλιο Αρχών των ΟΤΑ για τη 

γενικότερη αντιµετώ>ιση του ζητήµατος του ασύλου και της 

µετανάστευσης και τις >ρωτοβουλίες για την κοινωνική ένταξη των 

ευάλωτων αυτών οµάδων του >ληθυσµού. 

 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ∆Α ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣ∆ΕΝ 

2005-2006 

 

Ένα ερώτηµα >ου τίθεται άµεσα αφορά το ζήτηµα κατά >όσον 

αξιο>οιήθηκαν α>ό την Ελλάδα στο ΕΣ∆Εν 2003-2005 οι καλές >ροο>τικές 

άλλων κρατών µελών >ου τις είχαν >εριλάβει στα >ρώτα τους ΕΣ∆Εν 2001-

2003. 

 Στο σηµείο αυτό, >άντως, >ρέ>ει να ε>ισηµανθεί ότι για την 

εφαρµογή της ΑΜΣ το Ευρω>αϊκό Συµβούλιο α>ευθύνθηκε «στο >νεύµα 

κοινωνικής ευθύνης των ε>ιχειρήσεων, όσον αφορά τις βέλτιστες >ρακτικές 

για τη δια βίου µάθηση, την οργάνωση εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την 

κοινωνική ένταξη και τη βιώσιµη ανά>τυξη».12 

Στο ΕΣ∆Εν 2003-2005 τρεις καλές >ρακτικές αναφέρονται: 

Α) To >αράδειγµα του ∆ήµου Αρχανών, Ηρακλείου Κρήτης, ό>ου 

συνδυάζονται η >αροχή κοινωνικών υ>ηρεσιών σε α>οκεντρωµένο το>ικό 

                                                 
11 Βλ. Νικολακο>ούλου-Στεφάνου, Η., «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη µετά το 

Γιοχάνεσµ>ουργκ», στο Τσάλτας, Γρ. (ε>ιµ.) Γιοχάνεσµ�ουργκ, Σιδέρης, Αθήνα 2003, 167-

180. 
12 Ο.>. σηµ. 10. 
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ε>ί>εδο µε τη χρήση κοινοτικών >όρων µέσω της κοινοτικής >ρωτοβουλίας 

LEADER. 

Β) Η δηµιουργία των Κέντρων Εξυ>ηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) για 

τη διευκόλυνση στην >ρόσβαση υ>ηρεσιών σε κεντρικό και >εριφερειακό 

ε>ί>εδο. 

Γ) Το >ρόγραµµα «Βοήθεια στο Σ>ίτι», ό>ου α>οκεντρωµένα σε 

το>ικό ε>ί>εδο >ροσφέρονται υ>ηρεσίες σε ηλικιωµένους στα >λαίσια του 

συστήµατος «ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας». 

Στο ΕΣ∆Εν 2005-2006 θα µ>ορούσε να ε>ιδιωχθεί η υλο>οίηση 

κά>οιων δράσεων ως καλών >ρακτικών: 

Α) Η δηµιουργία και στελέχωση δικτύου για τη συµβουλευτική 

υ>οστήριξη αλλοδα>ών >ολιτών, ιδίως εργαζοµένων, σε α>οκεντρωµένο / 

το>ικό ε>ί>εδο µε >αρουσία διερµηνέων, ξενόγλωσσων ενηµερωτικών 

φυλλαδίων κλ>., «Κέντρα Εξυ>ηρέτησης Αλλοδα>ών Πολιτών» (ΚΕΑΠ), 

τουλάχιστον σε >ιλοτική βάση, στα >λαίσια του δικτύου των υ>αρχόντων 

ΚΕΠ και σε >εριοχές ό>ου υ>άρχει αυξηµένη >αρουσία αλλοδα>ών 

εργαζοµένων.  

Β) Παροχή «Υγειονοµικής >ερίθαλψης στο Σ>ίτι» ιδίως για άτοµα µε 

ανα>ηρίες, για ηλικιωµένα άτοµα, για άτοµα >ου ζουν µόνα κλ>., 

ενταγµένη στο >ρόγραµµα «Βοήθεια στο Σ>ίτι». 

Γ) Εφαρµογή Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας των Ανθρω>ίνων 

∆ικαιωµάτων στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκ>αίδευση, µε 

έµφαση στις έννοιες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής ένταξης, 

της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας ευκαιριών, της µη διάκρισης. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Στην Ελλάδα του 2005 αναφέρονται ακόµα µεγάλες ανισότητες 

µεταξύ των κοινωνικών οµάδων και αυξηµένα >οσοστά φτώχειας (20% του 

>ληθυσµού). Όµως, ήδη τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σηµαντική >ρόοδος 

στη βελτίωση της >οιότητας ζωής, ιδίως των φτωχότερων οµάδων του 
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>ληθυσµού. Η βελτίωση είναι α>οτέλεσµα και των αυξηµένων ρυθµών 

ανά>τυξης της χώρας τα τελευταία χρόνια, αλλά και της ενθάρρυνσης και 

στήριξης της Ευρω>αϊκής Ένωσης, τόσο µέσω των διαδικασιών ή>ιου 

συντονισµού των δράσεων για την α>ασχόληση και την κοινωνική ένταξη, 

όσο και µέσω των >όρων >ου διατίθενται στη χώρα µας α>ό τα Κοινοτικά 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ιδίως α>ό το ΕΚΤ. 

Το ΕΣ∆Εν 2005-2006 >ρέ>ει να α>οτελέσει µια ακόµα ευκαιρία για 

την ε>ίτευξη της >ραγµατικής σύγκλισης της χώρας µε το µέσο όρο των 

κρατών µελών της ΕΕ-25 αλλά και για την οµαλή και αξιο>ρε>ή κοινωνική 

ένταξη όσων >ερισσότερων οµάδων κοινωνικά α>οκλεισµένων ατόµων. 

Πρέ>ει να α>οτελέσει εξάλλου ευκαιρία για την ενίσχυση του διοικητικού 

και του θεσµικού >λαισίου, τα ο>οία >ρέ>ει να είναι συµβατά >ρος τις 

αρχές και τις ε>ιδιώξεις του ΕΣ∆Εν, καθώς και ευκαιρία για την 

αναβάθµιση των >αρεχόµενων υ>ηρεσιών κοινωνικής >ροστασίας. Η 

Ελληνική ∆ιοίκηση θα >ρέ>ει να εξασφαλίσει την α>οτελεσµατικότητα του 

ΕΣ∆Εν 2005-2006 µέσω συνεχούς >αρακολούθησης και αξιολόγησης των 

>ροτεινόµενων θεσµικών και µη δράσεων. 

Η ΕΕ∆Α α>ό την ίδρυσή της >ροασ>ίζεται τα δικαιώµατα όλων των 

ανθρώ>ων, αλλά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στους λιγότερο ευνοηµένους 

>ολίτες, ή σε αυτούς >ου γίνονται θύµατα άδικων διακρίσεων. 

 

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2005 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ια.ολιτισµικό Κέντρο Προώθησης Ένταξης Προσφύγων ‘ΠΥΞΙ∆Α’ 

 

Η ιδέα του κέντρου Πυξίδα ξεκίνησε >ρο δεκαετίας  καθώς θεωρήθηκε 

ότι η >ροτεινόµενη >ροσέγγιση θα συνέβαλλε στην >ροώθηση της αρµονικής 

ένταξης των αιτούντων άσυλο και των >ροσφύγων >ου ζητούν  >ροστασία στη 

χώρα µας, µε την >ροσφορά  κοινωνικής και νοµικής αρωγής. Το Κέντρο Πυξίδα 

>λαισιώνει τις >ροσ>άθειες του τµήµατος της Κοινωνικής Υ>ηρεσίας του ΕΣΠ 

συµβάλλοντας µε τον τρό>ο του στην α>οτελεσµατική ένταξη και ενεργή 

συµµετοχή των >ροσφύγων στον Ελληνικό τους >ερίγυρο διατηρώντας 

>αράλληλα το σεβασµό στην >ολιτισµική τους κληρονοµιά.   

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι κατό>ιν αξιολόγησης του εν λόγω 

>ρογράµµατος α>ό την αρµόδια για ένταξη Ευρω>αϊκή αρχή, το κέντρο 

χαρακτηρίστηκε «Πρότυ>ο» και εντάχθηκε σε σχετικό Ευρω>αϊκό Πίνακα 

«Καλών Πρακτικών». Η >αράθεση των κάτωθι ε>ιµέρους στόχων και οι 

δραστηριότητες του κέντρου αιτιολογούν τον χαρακτηρισµό και τη 

συµ>ερίληψη του στις καλές >ρακτικές. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ε>ιµέρους στόχους:  

• Παροχή γενικών κατευθύνσεων γνώσεων και δεξιοτήτων  σε αιτούντες 

άσυλο >ρόσφυγες και άλλους αλλοδα>ούς της κοινότητας µε τη λειτουργία 

>ρογραµµάτων εκ>αιδευτικού, >ολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

• Ψυχολογική και συµβουλευτική υ>οστήριξη σε µια >ροσ>άθεια 

συµ>αράστασης και ε>ίλυσης των >ροβληµάτων τους. 

• Προώθηση µέτρων για την δια>ολιτισµική συνεργασία µε σχετικούς 

φορείς, µε στόχο τη γνωριµία της >ολιτισµικής ταυτότητας των >ροσφύγων 

και την αρµονική συνεργασία Ελλήνων και ξένων. 

• Ευαισθητο>οίηση και ενηµέρωση του κοινού για τις δυνατότητες των 

>ροσφύγων να >ροσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.   
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Οι δραστηριότητες του Κέντρου Προώθησης Ένταξης Προσφύγων 

συµ.εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 

• Ενισχυτική διδασκαλία σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου. 

• Μαθήµατα Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. 

• Μαθήµατα Αγγλικής γλώσσας σε >αιδιά και ενήλικες. 

• Εκ>αιδευτικά >ρογράµµατα στη χρήση Η/Υ. 

• Ε>ιµορφωτικά σεµινάρια. (>.χ. εξοικείωση µε τον τοµέα των ανθρω>ίνων 

δικαιωµάτων, >ροστασία του >εριβάλλοντος, Ελληνικός Πολιτισµός, 

Ολυµ>ιακό Πνεύµα). 

• Προ>αρασκευαστικά µαθήµατα για >αιδιά >ου θα >αρακολουθήσουν 

ελληνικό  σχολείο. 

• ∆ηµιουργική α>ασχόληση >αιδιών. 

• Σύσταση και λειτουργία οµάδων ενδιαφερόντων – µουσικής, χορωδίας, 

θεάτρου, χειροτεχνίας, χορού, ζωγραφικής. 

• Εκ>αιδευτικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (ε>ισκέψεις σε µουσεία,  

συµµετοχή σε >οικίλα εκ>αιδευτικά >ρογράµµατα). 

• Εκδροµές και συµµετοχή σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων δια>ολιτισµικού χαρακτήρα. 

Προγράµµατα ό>ως τα ακόλουθα θα συνέβαλλαν ε>ίσης στην διεύρυνση 

της λειτουργίας της Πυξίδας και θα ενίσχυαν τις >ροσ>άθειες µας για την 

ε>ιτυχή κοινωνική ένταξη της οµάδας στόχο υ>ό την >ροϋ>όθεση ασφαλώς 

εξεύρεσης αντίστοιχων >όρων:  ∆ηµιουργία οµάδας νέων οι ο>οίοι θα 

λειτουργούν ως διαµεσολαβητές για νέους >ρόσφυγες >ου έχουν >ρόσφατα έλθει 

στην Ελλάδα.   Πρόγραµµα ένταξης µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της 

ε>ικοινωνίας/ ε>αφής των >αιδιών >ου συµµετέχουν µε >αιδιά >ρόσφυγες και 

µη  α>ό την Ελλάδα και α>ό άλλες ευρω>αϊκές χώρες.  ∆ηµιουργία >ολιτισµικά 

ευαίσθητου θερα>ευτικού ψυχολογικού >ρογράµµατος για >αιδιά >ρόσφυγες 

και τις οικογένειες τους.  

 

Εφόσον υ>ήρχαν οι αντίστοιχοι >όροι: Οργάνωση δικτύου εθελοντών >ου 

>ροσφέρουν >ολύτιµη βοήθεια στην >ραγµατο>οίηση όλων των 

>ρογραµµάτων. Το δίκτυο >αρέχει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να 
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γνωρίσουν >ολύ>λευρα την οµάδα των >ροσφύγων και τον >λούτο των 

>ολιτισµικών τους γνωρισµάτων α>οκοµίζοντας µια >ολύτιµη εµ>ειρία. 

 

 


