
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

“Το έργο  1.1α/12 «Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών»

προϋπολογισμού 174.884,00 Ευρώ συγχρηματοδοτείται από το

και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

 

 

 

 

 

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS (www.praksis.gr

(www.anthropomania.gr), την Μ.Κ.Ο. ΚΕΑΝ (

(Κ.Ε.Θ.Ι) (www.kethi.gr ) και την Μ.Κ.Ο CIVIS PLUS (

με τίτλο «Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών»

γραφεία σε επτά (7) πόλεις της Ελλάδας, τ

το Ηράκλειο και τη Λάρισα. Παράλληλα, υλοποιούνται 

σχετικά με ζητήματα διακρίσεων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Η τελική ημερίδα του Έργου, με θέμα

πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30

16.00μ.μ. 

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και

πολιτών, της  τοπικής αυτοδιοίκησης, του Συνηγόρου

αποτελέσματα των Γραφείων και του συνόλου των δράσεων του Έργου από όλες τις περιοχές παρέμβασης

ενώ οι θεματικές που θα συζητηθούν θα αφορούν

μεταναστευτικό κώδικα, διαπολιτισμική μεσολάβηση και συνηγορία, γυναίκα και μετανάστευση 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (κατά 95% από Κοινοτι

κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους). 

 

 *Για περισσότερες πληροφορίες:  Μαργαρίτα Πετρόγγονα, 210

 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών»

προϋπολογισμού 174.884,00 Ευρώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 95% α

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

www.praksis.gr) σε συνεργασία με την Μ.K.O ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ 

, την Μ.Κ.Ο. ΚΕΑΝ (www.kean.gr ) , το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

) και την Μ.Κ.Ο CIVIS PLUS (www.civisplus.gr ), στο πλαίσιο του Έργου 

με τίτλο «Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών»

γραφεία σε επτά (7) πόλεις της Ελλάδας, την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα

. Παράλληλα, υλοποιούνται σεμινάρια (workshops) με στοχευόμενες θεματικές 

σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 

του Έργου, με θέμα «Μετανάστευση και καταπολέμηση των διακρίσεων» 

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στο Αμφιθέατρο του ΑΘΗΝΑ 9.84

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών, της  τοπικής αυτοδιοίκησης, του Συνηγόρου του Πολίτη κλπ., και θα παρουσιαστούν τα

αποτελέσματα των Γραφείων και του συνόλου των δράσεων του Έργου από όλες τις περιοχές παρέμβασης

που θα συζητηθούν θα αφορούν διακρίσεις, πρόσβαση των υ.τ.χ στην υγεία, νέο 

ιαπολιτισμική μεσολάβηση και συνηγορία, γυναίκα και μετανάστευση 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (κατά 95% από Κοινοτι

Για περισσότερες πληροφορίες:  Μαργαρίτα Πετρόγγονα, 210-5205200 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών» συνολικού 

5% από Κοινοτικούς Πόρους 

) σε συνεργασία με την Μ.K.O ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ 

) , το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

), στο πλαίσιο του Έργου 1.1.α /2012 

με τίτλο «Γραφεία παροχής υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε πολίτες τρίτων χωρών», λειτουργούν 

Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, 

με στοχευόμενες θεματικές 

«Μετανάστευση και καταπολέμηση των διακρίσεων» θα 

ΑΘΗΝΑ 9.84 από τις 9.00π.μ. ως τις 

φορέων της κοινωνίας των 

και θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα των Γραφείων και του συνόλου των δράσεων του Έργου από όλες τις περιοχές παρέμβασης 

ρόσβαση των υ.τ.χ στην υγεία, νέο 

ιαπολιτισμική μεσολάβηση και συνηγορία, γυναίκα και μετανάστευση  κ.λπ.                                                                                                       

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και 


