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A’ KYKΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Απασχολησιμότητα 
Μέτρο 1.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά 

εργασίας 
 

Τίτλος Έργου: «Δεσμός – eQuality»,  
Συντονιστής:    Εύξεινη Πόλη  
Στόχος Έργου: Κύριος σκοπός του έργου ΔΕΣΜΟΣ/e-QUALITY είναι η 

αντιμετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχολησιμότητας ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των παλιννοστούντων, των μεταναστών και των ατόμων 
με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, 
προωθούνται νέοι μέθοδοι προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με στόχο 
αφενός τη διευκόλυνση και ένταξή τους στην επαγγελματική κατάρτιση και 
απασχόληση και αφετέρου την ενεργοποίηση και ενδυνάμωσή τους.  

Περιοχή παρέμβασης: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αττικής, Ν. Έβρου & Ν. 
Μαγνησίας 

Προϋπολογισμός: 2.670.580.00 € 

Μέτρο 1.2 Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την 
αγορά εργασίας 

 
 

   Τίτλος Έργου: “Forum για την κοινωνική συνοχή” 
 Συντονιστής: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. 
  Στόχος Έργου: O σκοπός του Έργου είναι η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη 

παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 
και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
Επιχειρείται να αντιμετωπισθεί ο ρατσισμός στο σχολείο, στην εργασία, στα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και να προβληθούν καλές 
πρακτικές. Επίσης επιχειρείται να βοηθηθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες για την 
ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία.  

 Περιοχή παρέμβασης: Β. Αιγαίο, Θεσσαλία  
 Προϋπολογισμός: 1.746.148.00 € 

 
   Τίτλος Έργου: “DREAM- καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα 

ΜΜΕ” 
   Συντονιστής: "ΔΗΜΗΤΡΑ" Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε 
 Στόχος Έργου: Το έργο έχει κύριο στόχο, μέσω της ενεργού συμμετοχής όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, την καταπολέμηση των διακρίσεων στα ΜΜΕ:  
Α. ως εργασιακό χώρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα επιτρέψουν τη 
δημοκρατική εκπροσώπηση στην απασχόληση των μεταναστών, παλιννοστούντων, 
προσφύγων, διαφορετικών φυλετικών ομάδων   
Β. ως φορείς διαμόρφωσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης, για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση αυτών των 
ομάδων στην αγορά εργασίας  

 Περιοχή παρέμβασης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιλεγμένες περιοχές της 
Ελληνικής Περιφέρειας που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση των ομάδων στόχου 

 Προϋπολογισμός: 1.703.008€ 



 
   Τίτλος Έργου: “Κέντρο μεταπληροφόρησης και ανάδειξης τεχνικών δεξιοτήτων για 

μετανάστες,  παλιννοστούντες, πρόσφυγες” 
 Συντονιστής: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΟΜ) - Αποστολή  

Ελλάδος 
  Στόχος Έργου: Το Έργο στοχεύει α. στην ανάδειξη, αντιστοίχηση, πιστοποίηση και 

αναβάθμιση -όπου απαιτείται- των τεχνικών επαγγελματικών δεξιοτήτων της ομάδας 
στόχου, έτσι ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τα 
προσόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και β. στην κάλυψη των αναγκών της 
ομάδας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς αυτή υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο 
δομών, όσο και σε επίπεδο ιδεολογίας και νοοτροπίας  

  Περιοχή παρέμβασης: Ν. Αττικής, Νομός Ξάνθης και άλλες περιφέρειες της 
Ελλάδας1  

    Προϋπολογισμός: 2.934.703€ 

 
 
 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες 
Μέτρο 4.2: Ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού 

 
Τίτλος Έργου: Γυναίκες, απασχόληση και τοπική οικονομία στο Αιγαίο 

 Συντονιστής: Κ.Ε.Κ. Τεχνική Εκπαιδευτική ΕΠΕ 
    Στόχος Έργου: Το  Έργο στοχεύει  στην προώθηση της ενσωμάτωσης της αρχής 

της ισότητας στον εργασιακό χώρο και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης των ανέργων 
και εργαζομένων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών σε τομείς της νέας 
οικονομίας, όπως οι νέες μορφές τουρισμού και η νέα τεχνολογία καθώς επίσης και 
στην ανάδειξη-διερεύνηση του ζητήματος της αφανούς εργασίας των γυναικών.  

 Περιοχή παρέμβασης: Οι περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου  
 Προϋπολογισμός: 1.761.000.00 € 
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