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Προφίλ Εταιρείας 
 
Η εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με το διακριτό τίτλο ICSD είναι μια 

αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 

έως 784 του Αστικού Κώδικα και έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που 

συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς.  

Δ ι ο ί κ η σ η  

Η ICSD ιδρύθηκε το 2011 και διοικείται από: 

Α) Την Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ICSD έχει ορισθεί ο 

κύριος Στέφανος Πανακούλιας του Αριστοτέλη. 

Σ κ ο π ο ί  κ α ι  Δ ρ ά σ ε ι ς  

Η  «ICSD» έχει ως σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην βιώσιμη 

ανάπτυξη, στην άνοδο του πνευματικού και οικονομικού επιπέδου, στον επιστημονικό 

προβληματισμό και την εκλαΐκευση της γνώσης τόσο στην Ελλάδα και όσο και Διεθνώς. Η 

προώθηση των παραπάνω σκοπών επιτελείται μέσα από τις εξής δραστηριότητες: 

-Παροχή τεχνικών συμβουλών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις, φορείς, ιδρύματα και 

οργανισμούς για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, 

περιβάλλον),  εκπόνηση μελετών,  συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

υλοποίηση κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, οργάνωση συνεδρίων, 

σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προώθηση και προβολή των προϊόντων και 

υπηρεσιών, έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων και η ανάπτυξη και αξιοποίηση 

κάθε είδους μέσου ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις πιστοποίησης, ανάπτυξη δράσεων για 

την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τον περιφερειακό σχεδιασμό, την κοινωνική 

ανάπτυξη και ευημερία, τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και 

διακρίσεων, την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την 

αξιοποίηση των πολιτισμικών και φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την 

ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών μορφών δράσεων και συνεργασιών σε τομείς όπως η 

επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η ενέργεια ως μέσα βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποίηση των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης, υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα στα πλαίσια του 

αντικειμένου της εταιρείας, εθελοντική δράση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για 

την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εθελοντική δράση για την υποστήριξη προσφύγων 



και μεταναστών, προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη 

σύγχρονη διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων, επιδίωξη και προώθηση ενός 

σταθερού δημιουργικού διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών δομών, η σύγκλιση και η  προαγωγή της ευρωπαϊκής συνείδησης, η 

προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

μίας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης, η συμβολή στη δημιουργία των όρων μιας οικουμενικής 

διακυβέρνησης, η προαγωγή του σχετικού διαλόγου και η προώθηση της ιδέας μιας παγκόσμιας 

ομοσπονδίας. Η άμεση παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους 

πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των 

βασικών κοινωνικών υποδομών, καθώς και στην ενδυνάμωση των θεσμών, του κράτους δικαίου 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Η «ICSD» αποτελεί μέλος και στηρίζει την παγκόσμια 

πρωτοβουλία «United Nations Global Compact» ενώ 

δεσμεύεται να τηρήσει τις δέκα αρχές του: 

• Αρχή 1η: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται την προστασία των 

διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων» 

• Αρχή 2η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε καταπατήσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 

• Αρχή 3η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνδικαλίζεσται και 

την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις» 

• Αρχή 4η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής 

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» 

• Αρχή 5η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής 

εργασίας» 

• Αρχή 6η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση 

με τις προσλήψεις και την απασχόληση» 



• Αρχή 7η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς 

τις περιβαλλοντικές προκλήσεις» 

• Αρχή 8η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση 

μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας» 

• Αρχή 9η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς 

το περιβάλλον τεχνολογιών» 

• Αρχή 10η: «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, 

συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας» 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Δομές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, ΟΠΣ 

(MIS) 5021796 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 

Υπ’ αριθ. 566/Φ38/29.3.2018 συμφωνία επιδότησης δράσης 

 

Και υπ. αριθ. 1442/Φ.38/11-06-2019 1η τροποποίηση συμφωνίας 

επιδότησης δράσης 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

2.000.600,00  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01/03/2018-30/09/2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 
 

103 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το Διεθνές Κέντρο για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτούργησε από τον Ιούλιο του 2018 τη 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Aνηλίκων στα Ιωάννινα. Η 

Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους. 

 

Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς 

πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην 

ενηλικίωση των Ασυνόδευτων Ανήλικων. Ηλικία Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων: 12-18 ετών. 

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνθηκε με την παροχή υπηρεσιών 

στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους 

της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που διασφαλίζεται 

η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της 

αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση 

της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η 

δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και 

εκτός δομής. Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: 



υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στη Δομή 

και στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης. 

 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

-Παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και 

καθαριότητας, 

-Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικών /ενισχυτική διδασκαλία, 

-Δημιουργική απασχόληση, 

-Παροχή νομικής συμβουλευτικής, 

-Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διερμηνείας 

-Υπηρεσίες σχετικές με το Άσυλο 

-Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

-Οργάνωση διαπολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, 

-Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη, 

-Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην 

επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά 

του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού, συνεργασία με την υπηρεσία του 

Δουβλίνου (επανένωση)  

-Εγγραφή ωφελούμενων σε σχολεία, και μεταφορά προς/από 

αυτό 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα 

απασχόλησε: Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νομικούς, 

Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς, 

Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες, Μάγειρα 

και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς 

και Διατροφολόγο. 

 

Η Δομή στο πλαίσιο λειτουργίας της συνεργάστηκε με πολλούς 

φορείς και οργανώσεις όπως το ΚΕΘΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, INTERSOS, ARSIS, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΒΑΒΕΛ, ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, TERRE DES HOMMES HELLAS, 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α.Ο. 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. Στο πλαίσιο συνεργασίας με τους άνωθι 

φορείς διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαπολιτισμικές 

και εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους ασυνόδευτους 

ανήλικους, καθώς και αθλητικές δραστηριότητες. 

 

 

  



ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας, ΟΠΣ (MIS) 5037452 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 

Υπ’ αριθ.  803/Φ.38/04-04-2019 συμφωνία επιδότησης δράσης 

 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1.007.800,00 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

18/03/2019-31/07/2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 
 

88 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης, το Διεθνές Κέντρο για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτούργησε από τον Μάιο του 2019 τη 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους. 

 

Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς 

πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην 

ενηλικίωση των Ασυνόδευτων Ανήλικων. Ηλικία Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων: 12-18 ετών. 

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνθηκε με την παροχή υπηρεσιών 

στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους 

της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που διασφαλίζεται 

η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της 

αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση 

της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η 

δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και 

εκτός δομής. Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: 

υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στη Δομή 

και στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης. 

 

 



 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

-Παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και 

καθαριότητας, 

-Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικών /ενισχυτική διδασκαλία, 

-Δημιουργική απασχόληση, 

-Παροχή νομικής συμβουλευτικής, 

-Υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διερμηνείας 

-Υπηρεσίες σχετικές με το Άσυλο 

-Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

-Οργάνωση διαπολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, 

-Ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη, 

-Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην 

επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά 

του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού, συνεργασία με την υπηρεσία του 

Δουβλίνου (επανένωση)  

-Εγγραφή ωφελούμενων σε σχολεία, και μεταφορά προς/από 

αυτό 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 

Ηγουμενίτσας απασχόλησε: Κοινωνικούς Επιστήμονες, 

Νομικούς, Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς, 

Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες, Μάγειρα 

και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς 

και Διατροφολόγο. 

 

 

Η Δομή στο πλαίσιο λειτουργίας της συνεργάστηκε στενά με: 

- τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Σεμινάρια 

Πρώτων Βοηθειών Τραύματος στους ωφελούμενους και από 

κοινού δράση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

(εθελοντικός καθαρισμός της ακτής στην περιοχή του 

Δρεπάνου) 

-την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο 

πλαίσιο διοργάνωσης φιλικών αγώνων κρίκετ για τους 

ωφελούμενους της Δομής 

-τον ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ όπου πραγματοποιήθηκε 

συμμετοχή των ωφελούμενων στον φιλανθρωπικό αγώνα 

δρόμου «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»   

-τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΦΛΟΓΑ, όπου 

πραγματοποιήθηκε από τους ωφελούμενους κατασκευή 

χριστουγεννιάτικων καρτών-στολιδιών, τα οποία διατέθηκαν 

στο σύλλογο με σκοπό την ενίσχυσή του.  

- την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ όπου πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνδιοργάνωση φιλικών αγώνων για τους ωφελούμενους. 

 

 



 

 

 

 

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου 

Σκουφά 

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου 

Σκουφά, ΟΠΣ (MIS) 5001873 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Απόφαση Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 32/25/1/2017, 

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 2642/24/10/2017,  

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 3501/17-12-2018 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

136.500,00 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

08/10-2017 ΕΩΣ 08/10/2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ 92 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 
 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 , η εταιρεία Διεθνές 

Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Δήμο 

Νικολάου Σκουφά, λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 2017 το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, το οποίο 

βρίσκεται στο Νεοχώρι Δήμου Νικολάου Σκουφά. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. Οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ως στόχο την 

ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την 

αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο 

Δήμο Νικολάου Σκουφά, ως αποτέλεσμα συλλογικής 

κοινωνικής προσπάθειας με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση 

ατόμων/νοικοκυριών τα οποία απειλούνται από φτώχεια στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Στόχος της  δομής υπήρξε η αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 

υποστήριξης των ομάδων τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή 



απειλούνται  από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ειδικότερα, στόχος είναι όλοι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν 

θέματα σίτισης να λάβουν την αναγκαία βοήθεια σε επίπεδο 

παροχής τροφίμων και λοιπών αγαθών πρώτης ανάγκης 

(ρούχα, είδη ατομικής υγιεινής, υποδήματα κ.α.) για την 

βελτίωση του επιπέδου ζωής τους καθώς και η λήψη 

υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης. 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα 

στο Δημαρχείο Νεοχωρίου, είναι προσβάσιμο στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, πληροί όλες τις προδιαγραφές 

προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και διανέμει σε τακτική βάση 

τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά,  είδη 

ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη, βιβλία, 

κατεψυγμένα προϊόντα, παιχνίδια, cd κλπ σε ωφελούμενους. 

 

Τα προϊόντα εξασφαλίστηκαν με σχετικές καμπάνιες-δράσεις 

δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης που έγιναν για 

προσφορές-δωρεές από τοπικές και πανελλαδικές επιχειρήσεις, 

φορείς, συλλόγους κλπ, αλλά και με  αγορά συγκεκριμένων 

προϊόντων που είναι σε έλλειψη από την  ICSD και τον Δήμο. 

 

Στη Δομή απασχολήθηκαν 1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος καθώς 

και 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. 

 

Η Δομή συνεργάστηκε στενά με το Κέντρο Κοινότητας 

καθώς και με τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 

καθώς και με άλλους φορείς και υπηρεσίες της πόλης, 

συλλόγους  , οργανώσεις, επιχειρήσεις, πολίτες στο πλαίσιο 

της υποστήριξης και ενίσχυσης της δομής.  

Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις συγκέντρωσης τροφίμων 

σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Κομποτίου και τον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Κομποτίου, και τον σύλλογο Αγκαλιά. 

 

Οι δικαιούχοι καθορίστηκαν βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων: 

-Οικονομική Κατάσταση 

-Κοινωνικά Κριτήρια 

 

Εκτός από την τακτική διανομή τροφίμων, στους ωφελούμενους 

πραγματοποιήθηκε η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

υποστήριξης. 

 

ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ARLA, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, -

ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, MISKO BARILLA, 

-LIDL HELLAS, -Ν*** Δ*** ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, -Δ* Μ* 

ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ, -ΚΔΑΠ 

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕΤΑ, -Μ**** Π****, -ΑΦΟΙ ΛΑΙΟΥ ΟΕ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΤΑΣ,  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Λ***, PALSO, ΑΘΛΗΣΙΣ GYM, ΤΑΣΣΗΣ 

Δ&Θ ΟΕ, -ΣΚΑΓΙΑΣ Κ.Θ. ΑΕΒΕ (SKAG), ΠΗΓΕΣ 

ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ, ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΑΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΑΣ-

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΓΓΑΛΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ-FRIESLAND 

CAMPINA-BIOLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 

-ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑ 

-ΙΩΝΙΚΗ 

 

 

 

  



Λοιπές δράσεις-έργα 
 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

στα Ιωάννινα, του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, 

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ 5041704 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Υπ. αριθ. 9.853/11-02-2019 Απόφαση Ένταξης 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

127.000,00 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

11/02/2019-10/08/2021 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

 

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, τον Απρίλιο του 2019 

ξεκίνησε την λειτουργία του το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα (ΚΑΛΟ). 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Σκοπός του κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι τόσο η ενημέρωση 

του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, όσο και η παροχή των 

απαραίτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νέους αλλά και 

στους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για όλες τις φάσεις 

υλοποίησης των σχεδίων τους. 

 

 

 

 



Το έτος 2019: 

 

-Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με θέμα την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία σε συνεργασία με την Συνεταιριστική 

Τράπεζα Ηπείρου, με τις ΚΟΙΝΣΕΠ της Ηπείρου 

-Πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια με θέμα την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με Σύμβουλους Επιχειρήσεων 

-Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Φυσικά Πρόσωπα και 

σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 

-Αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο ΚΑΛΟ 

-Αιτήσεις Πιστοποιητικών Μέλους στο μητρώο ΚΑΛΟ 

-Αιτήσεις  τροποποιήσεων στο μητρώο ΚΑΛΟ 

-Συγγραφή Business Plan και Marketing Plan σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο 

 

Στο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

εργάζονται δύο Στελέχη.  

 

 

 

 

 

ERASMUS+ BE ACTIVE BE A EUROPEAN CITIZEN 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/ Βασική Δράση 1,  

Εθελοντική Υπηρεσία EVS, (ΚΑ1:)Μαθησιακή 

Κινητικότητα Ατόμων,  

Τίτλος έργου: BE ACTIVE BE A EUROPEAN CITIZEN, 

αριθμός σύμβασης:2017-2-EL02-KA105-003231 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.  

4700/264/12.04.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

01/12/2017-31/05/2019 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

18.800,00 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 

2 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε 

νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής 

τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική 

βάση, διάρκειας  έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός 

ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

Στο πλαίσιο του Be Active, be a European Citizen oι δυο 

εθελοντές συνεισέφεραν στις καθημερινές δραστηριότητες της 

εταιρείας, ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή 

πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο 

πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική 

ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία 

κτλ. 

Κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού, 

καλύφθηκαν στους εθελοντές τα εξής: 

 

-Έξοδα μετακίνησης  

-Έξοδα διαμονής 

-Έξοδα διατροφής 

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

-Μηνιαίο επίδομα εθελοντή 

-Γλωσσική υποστήριξη 

 

-Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και 

αξιολόγησης δραστηριότητας 

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάδοσης του θεσμού του 

Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού 

-Εκδηλώσεις στο πλαίσιο στήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε υποστήριξη -mentoring των 

εθελοντών για την αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση αυτών για 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να τους 

υποστηρίξουν στη διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERASMUS+ SOLIDARITY INITIATIVE 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/Βασική Δράση 1, 

Εθελοντική Υπηρεσία EVS,  

(ΚΑ1:)Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων,  

Τίτλος έργου: Solidarity initiative, 

αριθμός σύμβασης:2017-3-EL02-KA105-003598 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 5151/314/29.12.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01/02/2018-30/09/2019 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

19.185,00 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 
 

2 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε 

νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής 

τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική 

βάση, διάρκειας  έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός 

ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

Στο πλαίσιο του Solidarity Initiative oι δυο εθελοντές 

συνεισέφεραν στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, 

ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε 

νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική 

μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κτλ. 

Κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού, 

καλύφθηκαν στους εθελοντές τα εξής: 

 

-Έξοδα μετακίνησης  

-Έξοδα διαμονής 

-Έξοδα διατροφής 

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

-Μηνιαίο επίδομα εθελοντή 

-Γλωσσική υποστήριξη 



 

-Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και 

αξιολόγησης δραστηριότητας 

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάδοσης του θεσμού του 

Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού 

-Εκδηλώσεις στο πλαίσιο στήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

 

 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε υποστήριξη -mentoring των 

εθελοντών για την αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση αυτών για 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να τους 

υποστηρίξουν στη διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας 

 

 

  



DEMOCRACY VALUES FOR YOUTH PARTICIPATION 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Ευρωπαϊκό ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3: 

Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Διαρθρωμένος 

Διάλογος – Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των 

υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της 

Νεολαίας. 

Τίτλος έργου: Democracy Values for Youth participation 

Αριθμός σύμβασης: 2017-3-EL02-KA347-003603 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 5151/314/29.12.2017 απόφαση ΔΣ 

του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

44.789,00 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01-02-2018-30/09/2019 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ACADEMY OF SUCCESS  

ΙΤΑΛΙΑ: UNIVERSITY OF SIENNA 

ΛΕΤΟΝΙΑ: SYSTEM AND G 

ΕΛΛΑΔΑ:ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, EQUAL SOCIETY ΚΑΙ 

ΔΕΠΑΝ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

 

Στο πλαίσιο του Democracy Values for Youth Participation 

προωθήθηκε ο διαρθρωμένος διάλογος των νέων και η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων καθώς και η συμβουλευτική 

υποστήριξη και ενθάρρυνση αυτών για διαβούλευση με τις 

τοπικές αρχές. 

Στόχος του έργου είναι να διαμορφώσει μια δομή εσωτερικού 

διαλόγου μεταξύ της δημοτικής αρχής και των ομάδων νέων που 

υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Να δημιουργήσει εκείνο το 

πλαίσιο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στις ομάδες των νέων 

ανθρώπων να επικοινωνούν με την δημοτική αρχή και να 

παίρνουν από κοινού αποφάσεις. Το project αφορά την 

δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών και φορέων που εκπροσωπούν δήμους, οι οποίοι θα 

σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η 

οποία θα έχει τις εξής δυνατότητες: θα υπάρχει χώρος για 

άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων, για συλλόγους καθώς και για 

ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας σε 

κάθε τοπική κοινωνία. 

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν συναντήσεις εργασίας, όπου 

καθορίστηκαν οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας της 



συγκεκριμένης πλατφόρμας, αξιολογήθηκε η λειτουργία της και 

αποφασίστηκε ο τρόπος διάδοσης των αποτελεσμάτων. 

Πραγματοποιήθηκαν συνέδρια σε εθνικό αλλά και σε διεθνή 

επίπεδο όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του 

συγκεκριμένου έργου αλλά και θα αποτελέσουν έναν οδηγό 

καλής πρακτικής για την διαμόρφωση ενός οδηγού-πλαισίου για 

την συμμετοχή των νέων στα κοινά, τους τρόπους εμπλοκής και 

στις διαδικασίες λήψη αποφάσεων. 

 

 

 

 

ERASMUS+ ACTIVE CITIZEN IN ACTION 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Erasmus+ / Βασική Δράση 1, Εθελοντική Υπηρεσία EVS, 

(ΚΑ1:)Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, 

Τίτλος: Active citizen in action, 

Αριθμός σύμβασης:2017-3-EL02-KA105-004289 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 5689/335/25.07.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01-10-2018 - 30/09/2020 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ -

ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

19.530,00 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2019 
 

2 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 

 

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού δίνουν τη δυνατότητα σε 

νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής 

τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική 

βάση, διάρκειας  έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός 

ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

Στο πλαίσιο του Active Citizen in Action oι δυο εθελοντές 

συνεισέφεραν στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, 



ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε 

νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα 

άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική 

μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κτλ. 

Κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού, 

καλύφθηκαν στους εθελοντές τα εξής: 

 

-Έξοδα μετακίνησης  

-Έξοδα διαμονής 

-Έξοδα διατροφής 

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

-Μηνιαίο επίδομα εθελοντή 

-Γλωσσική υποστήριξη 

 

 

Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και 

αξιολόγησης δραστηριότητας 

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάδοσης του θεσμού του 

Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού 

-Εκδηλώσεις στο πλαίσιο στήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε υποστήριξη -mentoring των 

εθελοντών για την αναζήτηση εργασίας, ενημέρωση αυτών για 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να τους 

υποστηρίξουν στη διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας 

 

 

 

ERASMUS+ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ICSD ΩΣ PARTNER 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Project Key Action 2: Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices: Capacity Building in the field of 

youth, supported by Erasmus + Programme, European 

Commission 

Name of the project: 

“Increasing Quality of the Activities Targeting Rural Youth” 

Project reference number: 602479-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-

CBY-WB 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ YOUTH WORKERS ALLIANCE VRANJE, SERBIA 

Agreement number: 2018-2687/ 027-001 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01/01/2019-15/04/2020 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

-Αναπτύχθηκαν οι ικανότητες των συμμετεχόντων σε 

δραστηριότητες κινητικότητας ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και τα συμφέροντα των νέων στις αγροτικές 

περιοχές και να αναπτύσσουν το δυναμικό τους μέσω 

ποιοτικών δραστηριοτήτων · 



 

 
-Υποστηρίχθηκαν μέθοδοι και εργαλεία ανταλλαγής 

προσεγγίσεων μεταξύ των χωρών. 

-Αυξήθηκε η συμμετοχή των νέων που προέρχονται από 

μικρές πόλεις, χωριά και απομακρυσμένες περιοχές σε 

τοπικά, περιφερειακά, εθνικά σχέδια που οδηγούν στην 

προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

-Αυξήθηκε η συμμετοχή των νέων που προέρχονται από 

μικρές πόλεις, χωριά και απομακρυσμένες περιοχές στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στις κοινότητες και τις 

χώρες τους, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων δημιουργίας 

ικανοτήτων. 

-Υποστηρίχθηκε η ανάπτυξη νέων διεθνών σχεδίων 

επικεντρώνεται στην αγροτική νεολαία. 
 

 

 

 

 

  



Συνεργασίες με φορείς 
--ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

-ΚΕΘΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

-ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

-ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

-ACADEMY OF SUCCESS, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

-UNIVERSITY OF SIENNA, ΙΤΑΛΙΑ 

-SYSTEM AND G, ΛΕΤΤΟΝΙΑ  

-ΔΕΠΑΝ 

-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΑΛΙΑ 

-INTERSOS 

-ARSIS 

-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

-ΒΑΒΕΛ,  

-ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ,  

-TERRE DES HOMMES HELLAS,  

-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  

-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  

-Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

-ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

-ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΦΛΟΓΑ,  

- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

-ΚΔΑΠ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 



-ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 


