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Η εταιρεία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο ICSD είναι 

μια Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία της οποίας 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 καθώς και στην προστασία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και 

προσφύγων, και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μέσω της 

ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας , κλειστού ή ανοιχτού τύπου 

δομών πρόνοιας καθώς και μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.  Η έδρα 

της εταιρείας βρίσκεται στα Ιωάννινα, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), ενώ 

παράλληλα λειτουργούν άλλα δυο γραφεία στην πόλη των Ιωαννίνων και ένα γραφείο στην 

Αθήνα (Σοφοκλέους 5), στο κέντρο της πόλης.

Διοίκηση

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.

Η Εταιρεία



Σκοποί καταστατικού και ανάπτυξη δράσεων

Η προώθηση των καταστατικών σκοπών της ICSD 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, κατάρτισης και εθελοντισμού

-Υλοποίηση κάθε μορφής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων

-Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων και ανάπτυξη και αξιοποίηση κάθε είδους μέσου

ενημέρωσης

-Ανάπτυξη δράσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, 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 στον τομέα της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

-Υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα



Σκοποί καταστατικού και ανάπτυξη δράσεων

-Εθελοντική δράση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

-Υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών και για την κοινωνική τους ένταξη

-Προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη σύγχρονη διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και

παραδόσεων, η σύγκλιση και η προαγωγή της ευρωπαϊκής συνείδησης, η προαγωγή του σχετικού διαλόγου και η προώθηση της ιδέας

μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας.

-Η προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο μίας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης.

-Επιδίωξη και προώθηση ενός σταθερού δημιουργικού διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οικονομικών, κοινωνικών

και πολιτικών δομών,

-Η άμεση παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, και δράσεις

που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών.

-Η παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

-Η ίδρυση και λειτουργία στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, δομών πρόνοιας, μονάδων ψυχικής υγείας,

μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

-Υπηρεσίες προστασίας για το παιδί και για την Τρίτη ηλικία



Πιστοποιήσεις/

Εγγραφή σε Μητρώα



Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς 

προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης

Φορέας Πιστοποίησης: Υπουργείο Μετανάστευσης 

και Ασύλου

Αριθμός πρωτοκόλλου πιστοποίησης και 

εγγραφής: 159/2020

Ειδική Πιστοποίηση ως Φορέας παροχής 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Φορέας Πιστοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων

Αριθμός πρωτοκόλλου πιστοποίησης :ΦΕΚ 

826/02.03.2021 ΤΕΥΧΟΣ Β’

Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας

Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000060712061

Φορέας Πιστοποίησης: Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων

Πιστοποιητικό μέλους μητρώου για το έτος 2021

-Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν 

υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

(αρ. εγγραφής: 04326ΑΕΕ16006Ο12Ν/1502)

-Ειδικό μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών 

οργανώσεων

(αρ. εγγραφής: 04326ΑΕΕ16006Ο12Ν/1388)

-Εθνικό Μητρώο των φορέων Κοινωνικής 

Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηπείρου

(αρ. εγγραφής: 04346ΑΕΕ16006Ο12Ν/0010) 



Πιστοποίηση ISO



H ICSD ως μέλος της παγκόσμιας 

πρωτοβουλίας 

«United Nations Global Compact»

**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»



Φορείς 

επιχορηγήσεων 2021



Το έτος 2021, η ICSD για τους σκοπούς υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων-σε εξέλιξη έργων αλλά και νέων 
ενταγμένων έργων έλαβε επιχορηγήσεις από τους κάτωθι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης:

➢ Συνέχιση λειτουργίας δύο υφιστάμενων δομών φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα 

και Ηγουμενίτσα, και έναρξη λειτουργίας μίας νέας δομής στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

➢ Λειτουργία δύο μονάδων δέκα (10) εποπτευόμενων διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης

στην Αθήνα (SILS)

➢ Υλοποίηση έργου ESTIA 2021-Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Συνέχιση υλοποίησης του έργου «Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα 

Ιωάννινα»

➢ Υλοποίηση έργων εθελοντισμού νέων (Ευρωπαϊκό σώμα Αλληλεγγύης/Erasmus+),

➢ Υλοποίηση έργων μαθησιακής κινητικότητας ατόμων-Κινητικότητα νεολαίας (Ευρωπαϊκό σώμα 

Αλληλεγγύης/Erasmus+)

Συνέχιση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά, το οποίο βρίσκεται στο 

Νεοχώρι της Άρτας.



Ευρωπαϊκά έργα

Erasmus+/European Solidarity Corps



ERASMUS PLUS KEY ACTION 1

Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της Δράσης προωθούν 
δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας που στοχεύουν στους  

νέους, εθελοντές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και 
άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της νεολαίας. 

Κύριοι στόχοι αυτής της Βασικής Δράσης είναι: απόκτηση 
ικανοτήτων από τους συμμετέχοντες (γνώσεις, δεξιότητες κ.λπ.), 

επαγγελματική ανάπτυξη όσων εργάζονται στον τομέα της 
νεολαίας, ευαισθητοποίηση και κατανόηση των συμμετεχόντων 
για άλλους πολιτισμούς και χώρες, ανάπτυξη δικτύων, ενίσχυση 

συνεργειών και ανάπτυξη της αίσθησης της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας και ταυτότητας.

H ICSD το έτος 2021 υλοποίησε:-2 έργα στο πλαίσιο της Δράσης KEY ACTION 1



Living together
Youth Exchange - 2019-3-EL02-KA105-005252

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

6664/408/20-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 30-01-2020 έως 04-09-2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 19.087,00

Good practice!

38 Συμμετέχοντες

4 partners: Σλοβακία, Τουρκία, Ρουμανία, Φινλανδία

Το Living Together είναι ένα έργο που φιλοξενήθηκε στη δομή των 
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στα Ιωάννινα. Για μια εβδομάδα

από τις 29 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2021, νέοι Ευρωπαίοι
έζησαν μαζί με νέους πρόσφυγες που συμμετείχαν στην

ανταλλαγή νέων μας. Έφαγαν μαζί, έπαιξαν μαζί, έλαβαν την ίδια 
ακριβώς εκπαίδευση, μίλησαν

μαζί για τα όνειρα και το μέλλον τους. Χωρίς διακρίσεις σε μια 
προσομοίωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας

όπως θα έπρεπε. 

Ο κύριος στόχος του Living Together ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων αναφορικά με τις πολιτικές και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
πρόσφυγες. Στόχος η εξάλειψη των διακρίσεων, η αλληλεγγύη, η από κοινού προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η ισότητα. Οι δεξιότητες των 
νέων συμμετεχόντων αναπτύχθηκαν και οι νέοι πρόσφυγες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η Ε.Ε. 
Οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν διαδόθηκαν σε άλλους φορείς. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε πολλά εργαστήρια ενεργού κοινωνικής 
συμμετοχής που σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίησή τους για τους παραπάνω στόχους θα τους επιτρέψει να συνδράμουν για μια καλύτερη ευρωπαική 
κοινωνία.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Στόχοι του project Living Together



Walking in Refugees Shoes
Mobility of youth workers - 2020-1-EL02-KA105-005848

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

6892/427/13-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 31-05-2020 έως 30-10-2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 16.313,00

21 Συμμετέχοντες

5 partners: Πολωνία, Τουρκία, Ρουμανία, 
Κύπρος, Γερμανία

Στο πλαίσιο του Walking in Refugees Shoes, οι νέοι συμμετέχοντες 
εκπαιδεύτηκαν ούτως ώστε να κατανοήσουν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές 
σχετικά με τους πρόσφυγες σε θέματα σχετικά με την ένταξη και την 

εξάλειψη προκαταλήψεων. Το έργο περιλάμβανε μια σειρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων και υλοποιήθηκε στα 

Ιωάννινα τον Σεπτέμβριο του 2021. Οι συμμετέχοντες είδαν και έζησαν 
πραγματικά στο ίδιο μέρος με πρόσφυγες, έχοντας έτσι την ευκαιρία να 

σπάσουν τα στερεότυπά και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους. 

- η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής νεολαίας με μια νέα ανεπτυγμένη κουλτούρα προκειμένου να οικοδομηθεί μια πιο ενεργή και στοχαστική

κοινωνία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. -προσωπική ανάπτυξη και επομένως επαγγελματική ανάπτυξη πεποιθήσεων, αξιών, σοφίας,

συμπόνιας - η ανάπτυξη συναισθηματικής ωριμότητας, ηθικής, ακεραιότητας των συμμετεχόντων - προώθηση της ανοχής και του σεβασμού

μεταξύ των προσφύγων και των νέων -ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε θέματα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Στόχοι του project Walking in Refugees Shoes



ERASMUS PLUS KEY ACTION 2

Η ICSD το 2021 συμμετείχε σε δύο στρατηγικές συνεργασίες KA2 ως εταίρος.

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης, οι συμμετέχοντες
οργανισμοί μπορούν να υλοποιήσουν έργα
συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/
ιδρυμάτων από διαφορετικές χώρες.
Τα εν λόγω project επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να
ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές.

H Δράση KEY ACTION 2 υποστηρίζει:
• Στρατηγικές Συνεργασίες στον τομέα της νεολαίας
• Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας



Ready, Active and Digital
Συνεργασίες για την Εκπαιδευτική Ψηφιακή Ετοιμότητα

7 partners:
-Δανία (Leader)
-Eλλάδα
-Πορτογαλία
-Κύπρος
-Κροατία
-Βοσνία
-Ιταλία

Στόχος του έργου KA2 REACT Digital, είναι να ενισχύσει την ικανότητα 
των ιδρυμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και των ΜΚΟ,  ούτως ώστε 
να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 
Εστίαση γίνεται στην οικοδόμηση ικανοτήτων, στην εφαρμογή 
διαδικτυακής μεικτής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας και στη μάθηση για 
την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και 
δασκάλων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας 
ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Βασικός στόχος να εξοπλιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν από 
την πρόσφατη ξαφνική στροφή προς την ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 
τωνεκπαιδευτικών/εκπαιδευτών για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων 
και της διαφύλαξης της χωρίς αποκλεισμούς φύσης των ευκαιριών μάθησης. 

Συνολικός Π/Υ:
275.500,00 ευρώ 

Διακρατικές συναντήσεις:
1η συνάντηση: Κοπεγχάγη, Δανία – Kick off, 
Ιούλιος 2021

2η συνάντηση: Λισαβόνα, Πορτογαλία, 
Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου- στόχοι



Getting Young People and Young Adults Included 
and Engaged in the Cultural and Creative Sectors

Συνεργασίες για τη δημιουργικότητα

5 partners:
-Δανία (Leader)
-Eλλάδα
-Ρουμανία
-Νορβηγία
-Ιταλία 

Συνολικός Π/Υ:
296.000,00 ευρώ 

Διακρατικές συναντήσεις:
1η συνάντηση: Κοπεγχάγη, Δανία – Kick off, 
Ιούλιος 2021

2η συνάντηση: Τιμισοάρα, Ρουμανία 
Οκτώβριος 2021

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου- στόχοι

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας, της
καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας για νέους.
Το έργο θα δημιουργήσει προσβάσιμα εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα μέσω
των οποίων θα αντιμετωπιστεί η κάτωθι ανάγκη:
Πώς μπορούν οι Τομείς Πολιτισμού και Δημιουργίας (CCS) να βοηθήσουν τους
ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις νέες
προκλήσεις που προκαλούνται από την πανδημία, την κλιματική αλλαγή, την
παγκοσμιοποίηση, τη δημογραφική αλλαγή και τεχνολογικές ανακαλύψεις;
Ειδικότεροι στόχοι του έργου:
• Ανάπτυξη και δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για

διαδικτυακές ενότητες μαθημάτων και πόρους σχετικά με την πολιτιστική
χαρτογράφηση και τη συμμετοχή των πολιτών στον κοινοτικό σχεδιασμό

• Ανάπτυξη ενός πρωτότυπου e-Model πολιτιστικής χαρτογράφησης
• Ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης της σημασίας της πολιτιστικής

χαρτογράφησης και σχεδιασμού για την προώθηση της CCS στην ΕΕ και στα
κράτη μέλη.



EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Η ICSD μέσα στο έτος 2021 ξεκίνησε την υλοποίηση ενός 12-μηνου έργου ESC

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί τη νέα πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας προσφέρονται ευκαιρίες
σε νέους προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά ή να εργαστούν
σε έργα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, επάνω σε τομείς οι οποίοι
ωφελούν τις κοινότητες της Ευρώπης και τους ανθρώπους της.
Η συμμετοχή των νέων σε project ESC αφορά την ηλικιακή ομάδα
των 18-30 ετών. Οι συμμετέχοντες που επιλέγονται έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
όπως:
• Συνδρομή στην πρόληψη φυσικών καταστροφών καθώς και σε

ενέργειες ανοικοδόμησης
• Παροχή βοήθειας σε κέντρα με αιτούντες άσυλο
• Συνδρομή σε αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων μέσα σε

κοινότητες
Η διάρκεια των ESC είναι από 2 έως και 12 μήνες και συνήθως
υλοποιούνται εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ε.Ε.



Youth for Refugees
European Solidarity Corps - 2020-3-EL02-ESC11-006591

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

7335/472/23-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 04-02-2021 έως 03-02-2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 41.636,00

4 Συμμετέχοντες/Εθελοντές

2 partners: Ιταλία, Γαλλία

Το εθελοντικό πρόγραμμα «Youth for Refugees» απασχολεί για ένα 
χρόνο 4 εθελοντές από την Ιταλία και τη Γαλλία, σε διαμέρισμα στο 

κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Οι εθελοντές μέσω του προγράμματος 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε Δομή Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ICSD. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία νέων δραστηριοτήτων (ψυχαγωγικών, αθλητικών, 
δημιουργικών, πολιτισμικών) για τους νέους πρόσφυγες, καθώς και η 

διδασκαλία ξένων γλωσσών.  

Παροχές στους εθελοντές: Διαμονή, Μηνιαίο επίδομα εθελοντή,
Ασφαλιστική κάλυψη, Μαθήματα ελληνικής γλώσσας

• Οι νέοι εθελοντές μέσω των δραστηριοτήτων και της τριβής τους με τους νέους πρόσφυγες τους παρέχουν ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν την αίσθηση 
της πρωτοβουλίας, και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους. Οι νέοι εθελοντές παρέχουν χώρο μάθησης για νέες γνώσεις και δεξιότητες.

• Διάδοση του Προγράμματος Erasmus Plus αναφορικά με τις ευκαιρίες που παρέχει αναφορικά με την ένταξη των νέων προσφύγων στην τοπική 
κοινωνία

• Ενθάρρυνση της πολυπολιτισμικής μάθησης
• Υποστήριξη και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων αναψυχής για τους νεαρούς πρόσφυγες

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Στόχοι του Youth for Refugees



TIME TO MOVE CAMPAIGN-
EURODESK

Το Time to Move είναι μια συλλογή διαδικτυακών και φυσικών εκδηλώσεων σε όλη την
Ευρώπη. Όλες oι δραστηριότητες οργανώνονται από ειδικούς του Eurodesk, οι οποίοι
παρέχουν στους νέους εξατομικευμένη καθοδήγηση σχετικά με διεθνείς ευκαιρίες.

Η ICSD, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Eurodesk «Time to move», πραγματοποίησε τον 
Οκτώβριο του 2021 εκδήλωση ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο 2ο Λύκειο 
Ιωαννίνων.  30 μαθητές ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+  και το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

Στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης 2 εθελοντές της ICSD από το πρόγραμμα Youth For Refugees το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Οι εθελοντές μοιράστηκαν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα εθελοντισμού στο οποίο 
συμμετέχουν και παρουσίασαν στους νέους μαθητές το τι σημαίνει για αυτούς ο εθελοντισμός. 

Η ICSD αποτελεί μέλος του EURODESK από 
τον Οκτώβριο του 2021, με δύο 

πολλαπλασιαστές.



ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ KEY ACTION 1

VOLUNTEERING 101-Youth Exchange

Συντονιστής του έργου:
La Génération de demain – France

Χώρες συνεργάτες:
• Γαλλία, Ελλάδα, Λετονία, Ισπανία, Πολωνία, Δημοκρατια της Βόρειας 

Μακεδονίας

Συμμετέχοντες της αποστολής από ICSD
6 συμμετέχοντες ηλικίας 18-30 + 1 επικεφαλής ομάδας

GLOBAL IMPACT 4 SUSTAINABILITY- Youth Exchange

Συντονιστής του έργου:
Active Youth 4 Sustainability – United Kingdom

Χώρες συνεργάτες:
• Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία, 

Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα

Συμμετέχοντες της αποστολής από ICSD
6 συμμετέχοντες ηλικίας 18-30 + 1 επικεφαλής ομάδας

BRIDGES, NO WALLS- Youth Exchange

Συντονιστής του έργου:
Jovenes Hacia La Solidaridad Y El Desarrollo – Spain

Χώρες συνεργάτες:
• Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιορδανία, Ιταλία, Σουηδία

Συμμετέχοντες της αποστολής από ICSD:
4 συμμετέχοντες

*Συμμετοχή της ICSD ως partner*



Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού



Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου 
Νικολάου Σκουφά, 
Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2681087948

Email: pantopwleionskoufas@gmail.com
Διεύθυνση: Δημαρχείο Νεοχωρίου (ισόγειο), 

Άρτα

mailto:pantopwleionskoufas@gmail.com


Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Νικολάου Σκουφά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου 

Σκουφά, Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Νικολάου Σκουφά, 

ΟΠΣ (MIS) 5001873
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

υπ. Αριθ.  32/25/1/2017 Απόφαση ένταξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και τροποποιήσεις αυτής όπως 

ισχύουν: 2642/24/10/2017 (1η τροποποίηση), 3501/17-

12-2018 (2η Τροποποίηση), 901/24-04-2020 (3η 

τροποποίηση)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 09/10/2017 έως 08/12/2023

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

290.000,00

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ-

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 2021

Το έτος 2021, το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρείχε 

υπηρεσίες σε 75 ωφελούμενους με 59 προστατευόμενα 

μέλη.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, η εταιρεία Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη

Ανάπτυξη σε συνεργασία με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, λειτουργεί 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 είναι 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 λαμβάνουν 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, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, κλπ. σε

ωφελούμενους του Δήμου.

Τα προϊόντα εξασφαλίστηκαν με σχετικές καμπάνιες-δράσεις δημοσιότητας και

ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν 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.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου



Ανθρώπινο δυναμικό

Η Δομή απασχόλησε το έτος 2021 δύο (2) άτομα 
πλήρους απασχόλησης:

-1 ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος
- 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό,

Και τέσσερις(4) εθελοντές

Δωρητές 2021

-Νέα οδός Α.Ε.
-Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 

Δεσμός
-Frezyderm

-Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Άρτας

-Biolab MON IKΕ
-Πολίτες του Δήμου Νικολάου 

Σκουφά
-ΑΒ Βασιλόπουλος

-Γάτσιος Ε.Π.Ε.
-Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας

-Ολυμπιακή ζυθοποιία
-Νιτσιάκος

-LIDL
-Σύλλογος Αγκαλιά

-Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου
-Σκλαβενίτης

-ΜΕΓΑ ΑΕ
-Coca Cola 3Ε

-MISKO-BARILLA
-ΔΗΜΤΟ:ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ωφελούμενοι

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

καθορίστηκαν βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων 

που έχει ορίσει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά:

-Οικονομική Κατάσταση

-Κοινωνικά Κριτήρια

Συμβουλευτική υποστήριξη

Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 

συνεδρίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης σε 15 ωφελούμενους της 

Δομής

Συνεργασίες με φορείς

Η Δομή συνεργάστηκε 

στενά με το Κέντρο 

Κοινότητας, τη 

Βοήθεια στο σπίτι,  

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.



Δομές Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η ICSD λειτούργησε το έτος 2021 τρείς 
Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων, δύο εκ των οποίων στην 
πόλη των Ιωαννίνων και μια στην πόλη 

της Ηγουμενίτσας



Στοιχεία επικοινωνίας

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας 
Τηλέφωνο: 6907851292

Email: icsdrefugees.igoum@gmail.com
Διεύθυνση: Έναντι Αγίας Τριάδος, Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα 
Τηλέφωνο: 6946212371

Email: icsdrefugees@gmail.com
Διεύθυνση: 1η Πάροδος Κατσιμήτρου, Πέραμα, Ιωάννινα

«Φροντίζω» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο 
Τηλέφωνο: 2651313913

Email: frontizo.icsd@gmail.com
Διεύθυνση: KA’ Φεβρουαρίου 15, Περιοχή Καλούτσιανη, Ιωάννινα



Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

*Η Δομή λειτούργησε από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2021 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης, ενώ από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση του συστήματος υποδοχής και λειτουργίας 

Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»*

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 

Ιωάννινα, ΟΠΣ (MIS) 5021796, Εθνικό 

Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

566/Φ38/29.3.2018 Συμφωνία Επιδότησης 

Δράσης, 1442/Φ.38/11-06-2019 1η τροποποίησή 

της, υπ. αριθ. 1270/Φ.38/26-06-2020 2η 

τροποποίησή της, υπ. αριθ. 1026/31-03-2021 3η

τροποποίησή της

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/07/2018-31-05-2021

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.911.800,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 

Ιωάννινα, ΟΠΣ (MIS) 5131420, Ενίσχυση συστήματος 

υποδοχής και λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στην Ελλάδα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ

2615/09-09-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης

Υπ. αριθ. 16/04-01-2022 1η τροποποίηση Συμφωνίας 

Επιδότησης Δράσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/06/2021-31-01-2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

666.400,00



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

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, ηλικίας 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.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

-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

-Συνοδεία σε υπηρεσίες

-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 συνοδεία

Προσωπικό:

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, 

απασχόλησε στις εγκαταστάσεις της:

-Διοικητικό προσωπικό

-Επιστημονικό προσωπικό: Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, 

Ψυχολόγους, Διερμηνείς, Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς

Υποστηρικτικό προσωπικό: Φύλακες, Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, 

προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.



Αριθμός εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων έτους 2021: 90 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Δωρεές:

-Δωρεά φαρμάκων από GIVMED
-Δωρεές από πολίτες της τοπικής Κοινωνίας

6 Παραπομπές 16+

7 Παραπομπές 18+

17 Οικογενειακές επανενώσεις

•Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων: Θεατρικό Εργαστήρι
•ΜΕΤΑδραση: Επιτροπεία, Προπονήσεις (στίβος-ποδόσφαιρο), Παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
•ΔΟΜ: Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
•UNICEF: Διαγωνισμός Ζωγραφικής “No Child is for Sale”.
•Ευρωπαϊκή Έκφραση & Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (“Yonder Festival”): πολιτιστική δράση “Αφηγήσεις Ζωής
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων - Δημιουργική Φωτογραφία & Stop Motion Animation”.
•Ευρωπαϊκή Έκφραση & ΦΑΟΣ 8 ΚΟΙΝΣΕΠ (“Yonder Festival”): μουσικοχορευτικό θεατρικό δρώμενο: “Οι άντρες δεν κλαίνε”.
•Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: Πρόγραμμα “Mentorship”, Δράσεις σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Συνεργασίες με φορείς



Δραστηριότητες και Δράσεις στη Δομή Φιλοξενίας (1/2)

•Προπονήσεις σε αθλήματα (στίβος & ποδόσφαιρο) μέσω του προγράμματος “Together in Sport” - Φορέας υλοποίησης:
ΜΕΤΑδραση.
•Θεατρικό Εργαστήρι - Φορέας υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων.
•Παρασκευή παραδοσιακών φαγητών από τις χώρες προέλευσης των ωφελούμενων.
•Βραδιά πολιτισμού - Αφιέρωμα στην Γαλλία με την παρασκευή παραδοσιακών συνταγών της Γαλλίας, εκπαιδευτικά
παιχνίδια με επίκεντρο την Γαλλία και Γαλλική μουσική.
•Καλοκαιρινή εκδρομή στον ποταμό Βοϊδομάτη.
•Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλπακίου.
•Δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας.
•Καλλωπιστικές δραστηριότητες.
•Playstation.
•Ζωγραφική & Κολάζ.
•Προβολή ταινιών κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
•Μουσική Παιδεία - εκμάθηση κιθάρας.
•Ποδόσφαιρο, Κρίκετ, Μπαντμιντον, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Πινγκ-Πονγκ στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της δομής.
•Προπόνηση στο μποξ και εκγύμναση με βάρη στο ειδικά εξοπλισμένο γυμναστήριο της δομής.
•Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Καθαρισμός Πάρκου Περάματος, Δεντροφύτευση).
•Επιτραπέζια παιχνίδια για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (Dixit, UNO, Scrabble).
•Δημιουργία χειροποίητων επιτραπέζιων παιχνιδιών (Impressions & Μια Νύχτα στο Παλέρμο).



Δραστηριότητες και Δράσεις στη Δομή Φιλοξενίας (2/2)

•Ψάρεμα στη Λίμνη Παμβώτιδα.
•Ελληνικές πολιτιστικές δραστηριότητες (Εορτασμός Καρναβαλιού, Βάψιμο Πασχαλινών Αυγών, Στολισμός
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου).
•Τουρνουά (Τάβλι, Βόλεϊ, Playstation, Μπάντμιντον).
•Επισκέψεις σε εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων.
•Συμμετοχή ωφελουμένων σε διαγωνισμούς (Διαγωνισμός Φωτογραφίας “FREE FUTURE”, Διαγωνισμός Ζωγραφικής “No
Child is For Sale” - Φορέας υλοποίησης: UNICEF).
•Συμμετοχή ωφελουμένων στην πολιτιστική δράση “Αφηγήσεις Ζωής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων - Δημιουργική
Φωτογραφία & Stop Motion Animation” - Φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκή Έκφραση & Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού (“Yonder Festival”).
•Παρακολούθηση ζωντανών ποδοσφαιρικών αγώνων της τοπικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννινα σε συνεργασία με την
ΜΕΤΑδραση.
•Παρακολούθηση μουσικοχορευτικού θεατρικού δρώμενου: “Οι άντρες δεν κλαίνε” - Φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκή
Έκφραση & ΦΑΟΣ 8 ΚΟΙΝΣΕΠ (“Yonder Festival”).
•Παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης συναυλίας της Νεανικής Ορχήστρας Do-Re-Mi και της Παιδικής Χορωδίας του
Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων.
•Ενημέρωση για διαμερίσματα 16+ & 18+ - Πρόγραμμα “Mentorship” - Φορέας συνεργασίας: Ειδική Γραμματεία
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
•Βιωματικές Ενημερωτικές και Καλλιτεχνικές Δράσεις σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα - Φορέας συνεργασίας: Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
•Συμμετοχή των ωφελουμένων στο επιμορφωτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών - Φορέας υλοποίησης: ΔΟΜ.



Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στo Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

*Η Δομή λειτούργησε από τον Μάιο του 2019 έως 15/10/2021 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 
ενώ από τον 16/10/2021 έως και τον Δεκέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση του συστήματος υποδοχής και λειτουργίας Δομών 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»*

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, ΟΠΣ (MIS) 

5037452, Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

803/Φ.38/04-04-2019 Συμφωνία Επιδότησης 

Δράσης, 704/Φ.38/10-04-2020 1η τροποποίησή 

της, υπ. αριθ. 1137/07-04-2021  2η τροποποίησή 

της, 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

15/05/2019-15-10-2021

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.416.760,00

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, ΟΠΣ (MIS) 5150514, 

Ενίσχυση συστήματος υποδοχής και λειτουργίας 

Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ

4148/28-12-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

16/10/2021-31-01-2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

293.760,00



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

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, ηλικίας 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.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

-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

-Συνοδεία σε υπηρεσίες

-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 συνοδεία

Προσωπικό:

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι

Ηγουμενίτσας, απασχόλησε στις εγκαταστάσεις της:

-Διοικητικό προσωπικό

-Επιστημονικό προσωπικό: Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, 

Ψυχολόγους, Διερμηνείς, Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς

Υποστηρικτικό προσωπικό: Φύλακες, Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, 

προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.



Αριθμός εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων έτους 2021: 59 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Δωρεές

• -Αρτοποιία : Πανταζής, Τσιάβος, Στόλης

• Super Market Νικολάου

• Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

• ΔΟΜ

• Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας

• Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου

• Ιδιώτες της τοπικής κοινωνίας

• Κομμωτήρια της περιοχής

• Κοινωνική υπηρεσία Νοσοκομείου Φιλιατών

2 Παραπομπές 16+
11 Οικογενειακές επανενώσεις

Συνεργασίες με φορείς

Φλόγα

Κδαπ ΑΜΕΑ Δράση

Συμμετοχή σε έκθεση ζωγραφικής που οργάνωσε η 

Ειδική Γραμματεία προστασίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων

Κινητή μονάδα  της ΔΟΜ (σεμινάρια)

ΕΟΔΥ(διενέργεια τεστ)



Δραστηριότητες και Δράσεις στη Δομή Φιλοξενίας (1/2)

➢ Ημερήσια εκδρομή στον Αρχαιολογικό χώρο Πρέβεζας-Νεκρομαντείο

➢ Ημερήσια εκδρομή στον ποταμό Αχέροντα

➢ Εργαστήρια ζωγραφικής

➢ Δημιουργικές στιγμές μαγειρικής: μαγειρικές βραδιές με παραδοσιακές νοστιμιές από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το

Πακιστάν

➢ Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο

Ηγουμενίτσας

➢ Προβολή κινηματογραφικών ταινιών και θερινό σινεμά

➢ Μουσικές βραδιές



Δραστηριότητες και Δράσεις στη Δομή Φιλοξενίας (2/2)

➢ Picnic Πλαταριά

➢ Διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου για τους ωφελούμενους της Δομής, σε συνεργασία με την ΤΟΠΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

➢ Πολιτισμικές δραστηριότητες

➢ Χριστουγεννιάτικες κατασκευές - Χειροτεχνίες

➢ Εορταστική επίσκεψη στο ΚΔΑΠ ‘’Εν δράσει’’ - ανταλλαγή δώρων

➢ ΔΟΜ: ενημέρωση για την παροχή πρώτων βοηθειών καθώς και για την προστασία από μεταδιδόμενες ασθένειες.

➢ Συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό ΟΗΕ με τίτλο «Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε»



«Φροντίζω» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο

*Η νέα Δομή Φιλοξενίας «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση του 
συστήματος υποδοχής και λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»*

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στην Ήπειρο, ΟΠΣ (MIS) 5131486, 

Ενίσχυση συστήματος υποδοχής και λειτουργίας 

Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

3894/10-12-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

01/12/2021-31-01-2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

183.640,00 €

Αριθμός 

εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων 

έτους 2021: 40 Ασυνόδευτοι 

Ανήλικοι



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

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, ηλικίας 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.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

-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

-Συνοδεία σε υπηρεσίες

-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 συνοδεία

Προσωπικό:

Η Δομή «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στα Ιωάννινα, απασχόλησε στις 

εγκαταστάσεις της:

-Διοικητικό προσωπικό

-Επιστημονικό προσωπικό: Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, 

Ψυχολόγους, Διερμηνείς, Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς

Υποστηρικτικό προσωπικό: Φύλακες, Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, 

προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.



ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για 
Αιτούντες Διεθνή Προστασία

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 6970855028

Email: estia.icsd@gmail.com

mailto:estia.icsd@gmail.com


Eστία 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα 
για αιτούντες διεθνή προστασία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑ 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες 

διεθνή προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5088425

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

488/22-02-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης

763/09-03-2022 1η τροποποίηση Συμφωνίας 

Επιδότησης Δράσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
01-01-2021 έως 15-04-2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

350.960,00 €

Στο πλαίσιο του έργου ESTIA 2021, η ICSD λειτούργησε 
20 μονάδες στέγασης, συνολικής δυναμικότητας 100 
θέσεων, σε εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης των 

Ιωαννίνων, στους Λογγάδες Ιωαννίνων, στην Πεδινή 
Ιωαννίνων καθώς και στο Μεσοβούνι Θεσπρωτίας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:
ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία (συμπεριλαμβανομένων 

και ανηλίκων μελών της οικογένειας τους). 



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το πρόγραμμα ESTIA 2021 εξασφάλισε ένα επαρκές
βιοτικό επίπεδο για αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της
στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την
ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά
την έννοια του ενωσιακού δικαίου.
Το Διεθνές κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτούργησε
είκοσι (20) μονάδες στέγασης, συνολικής δυναμικότητας
εκατό (100) θέσεων. Ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν
ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία
(συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων μελών της
οικογένειας τους).

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Προσωπικό:

-Προσωρινή Φιλοξενία, δηλαδή παροχή στέγασης σε είκοσι (20)
υφιστάμενα Διαμερίσματα στην Περιφέρεια Ηπείρου, με την
συνολική δυναμικότητα των διαμερισμάτων να ορίζεται στις
εκατό (100) θέσεις. Κάθε διαμέρισμα διέθετε αυτόνομο χώρο
ύπνου.

- Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με
διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε
δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση
διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο
φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την
κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης
της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.

-Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

-Διερμηνεία

-Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελουμένων

Το πρόγραμμα ESTIA 2021 απασχόλησε προσωπικό των
εξής ειδικοτήτων:
-1 Κοινωνικός Λειτουργός
-1 Συντονιστής Πεδίου/Διοικητικός
-1 Επόπτης Στέγασης
-1 Διερμηνέας



Αριθμός εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων έτους 2021: 92
Γυναίκες: 20     Άνδρες: 31    Παιδιά: 41 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
• ΔΟY:  έκδοση ΑΦΜ  

• ΙΚΑ: παροχή ιατρικής φροντίδας, εμβολιασμοί, 

συνταγογράφηση φαρμάκων 

• Παιδικά χωριά SOS: ενισχυτική διδασκαλία, 

ψυχολογική εκτίμηση,

• ΑΡΣΙΣ

• ΚΨΥ: παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε συνδυασμό 

με συνταγογράφηση

• ΠΓΝΙ : Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

• ΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: απόδοση αποφάσεων, ΑΔΕΤ 

κτλ

• Helios-Intersos : Βοήθεια για εύρεση  εργασίας, 

παροχή επιδόματος 

• Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης 

«Ακαδημία» : έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Νομική 

εκπροσώπηση 

Αίγυπτος

Αλγερία

Ιράκ

Ιράν

Μαρόκο

Συρία

Υεμένη

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αίγυπτος

Αλγερία

Ιράκ

Ιράν

Μαρόκο

Συρία

Υεμένη



Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για
Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών 
και άνω

Η ICSD λειτούργησε το έτος 2021 δύο 
μονάδες συνολικά 10 εποπτευόμενων 

διαμερισμάτων, στην πόλη της Αθήνας

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2103221965

Διεύθυνση γραφείου: Σοφοκλέους 5, Αθήνα
Email: icsd.sil@gmail.com, 

syl.icsd@gmail.com

mailto:icsd.sil@gmail.com
mailto:syl.icsd@gmail.com


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΩ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη και ενδυνάμωση σε ασυνόδευτους 

ανηλίκους 16 ετών και άνω

ΟΠΣ (MIS) 5074607

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ

υπ. Αριθ.  2751/Φ.ΠΡ.40/30-12-2020 Συμφωνία 

Επιδότησης Δράσης, και τροποποιήσεις αυτής όπως 

ισχύουν: 491/21-02-2022 (1η τροποποίηση), 1942/02-

06-2022 (2η Τροποποίηση)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 15/01/2021 έως 31/12/2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

751.288,00

Η ICSD λειτούργησε το έτος 2021 μία (1) Μονάδα 5 
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας για 

Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω, παρέχοντας στέγαση, 
βασικές υπηρεσίες διερμηνείας, υλικές παροχές και οικονομικό 

βοήθημα,  υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγιεινής & 
καθαριότητας, καθημερινής καθοδήγησης και υποστήριξης στην 
σίτιση, υπηρεσίες υγείας & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & 
νομικής συμβουλευτικής μέσου του κατάλληλα καταρτισμένου 

προσωπικού.  
Κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα φιλοξενεί μέχρι 4 ασυνόδευτους 

ανήλικους ενώ η συνολική  δυναμικότητα ανέρχεται σε 20 
ασυνόδευτους ανηλίκους 16 ετών & άνω. 

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων 
μέσω εξατομικευμένης φροντίδας & προστασίας στο πλαίσιο της 
ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε 

εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει 
στη σταδιακή αυτονόμηση τους. Στόχος της δράσης είναι η 
κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων & η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την 
κοινωνική ένταξη & τη σταδιακή αυτονόμηση τους. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου



Αριθμός εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων έτους 2021: 22 

Προσωπικό:

Στη μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων απασχολήθηκε:

-Διοικητικό προσωπικό/ Συντονιστής

-Επιστημονικό προσωπικό: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νομικός, 

Διερμηνείς, Εκπαιδευτικός

Υποστηρικτικό προσωπικό: Φροντιστές διαμερισμάτων

Δωρεές

«ΜΕΓΑ»

/Προϊόντα 
ατομικής υγιεινής 

➢ «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα 

Συνοδειών, Μαθημάτων 

άτυπης εκπαίδευσης και 

άλλων δραστηριοτήτων)

➢ Δημόσιες Δομές Α’ βάθμιας

και Β’ βαθμιας Υγείας

➢ Antetokounbros Academy

Συνεργασίες

➢ Περίπατοι στην ευρύτερη περιοχή και σε πάρκα αναψυχής με σκοπό τη 

δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης.

➢ Επιτραπέζια παιχνίδια με ευρύτερο σκοπό τη ψυχαγωγία και τον 

ομαλό εγκλιματισμό των ωφελουμένων

➢ Συμβουλευτικές συζητήσεις με τους ωφελούμενους 

➢ Εγγραφές σε σχολεία και συνοδείες όπου απαιτείται 

➢ Επισκέψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης 

➢ Επισκέψεις στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πλανητάριο)

➢ Δείπνο καλωσορίσματος και γενεθλίων ωφελούμενου σε εστιατόριο της 

περιοχής

Λοιπές δραστηριότητες:



ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Στηρίζω τη λειτουργία εποπτευόμενων διαμερισμάτων 

για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω

ΟΠΣ (MIS) 5075969

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ

υπ. Αριθ.  1088/02-04-2021 Συμφωνία Επιδότησης 

Δράσης, και τροποποιήσεις αυτής όπως ισχύουν: 

432/17-02-2022 (1η τροποποίηση), 2215/22-06-2022 (2η 

Τροποποίηση)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 26/11/2021 έως 31/12/2022

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

441.023,00 €

Η ICSD λειτούργησε από τον Νοέμβριο του 2021 μία (1) Μονάδα 
5 Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας για 

Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω, παρέχοντας στέγαση, 
βασικές υπηρεσίες διερμηνείας, υλικές παροχές και οικονομικό 

βοήθημα,  υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγιεινής & 
καθαριότητας, καθημερινής καθοδήγησης και υποστήριξης στην 
σίτιση, υπηρεσίες υγείας & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & 
νομικής συμβουλευτικής μέσου του κατάλληλα καταρτισμένου 

προσωπικού.  
Κάθε εποπτευόμενο διαμέρισμα φιλοξενεί μέχρι 4 ασυνόδευτους 

ανήλικους ενώ η συνολική  δυναμικότητα ανέρχεται σε 20 
ασυνόδευτους ανηλίκους 16 ετών & άνω. 

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων 
μέσω εξατομικευμένης φροντίδας & προστασίας στο πλαίσιο της 
ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε 

εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει 
στη σταδιακή αυτονόμηση τους. Στόχος της δράσης είναι η 
κάλυψη των βασικών αναγκών των ανηλίκων & η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την 
κοινωνική ένταξη & τη σταδιακή αυτονόμηση τους. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου



Αριθμός εξυπηρετούμενων/ωφελούμενων έτους 2021: 2 

Προσωπικό:

Στη μονάδα εποπτευόμενων διαμερισμάτων απασχολήθηκε:

-Διοικητικό προσωπικό/ Συντονιστής

-Επιστημονικό προσωπικό: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νομικός, 

Διερμηνείς, Εκπαιδευτικός

Υποστηρικτικό προσωπικό: Φροντιστές διαμερισμάτων

Δωρεές

«ΜΕΓΑ»

/Προϊόντα 
ατομικής υγιεινής 

➢ «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα 

Συνοδειών, Μαθημάτων 

άτυπης εκπαίδευσης και 

άλλων δραστηριοτήτων)

➢ Δημόσιες Δομές Α’ βάθμιας

και Β’ βαθμιας Υγείας

Συνεργασίες

Λοιπές δραστηριότητες:

➢ Περίπατοι στην ευρύτερη περιοχή και σε πάρκα αναψυχής με 

σκοπό τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης

➢ Επιτραπέζια παιχνίδια με ευρύτερο σκοπό τη ψυχαγωγία και 

τον ομαλό εγκλιματισμό των ωφελουμένων

➢ Συμβουλευτικές συζητήσεις με τους ωφελούμενους 

➢ Εγγραφή σε σχολεία και συνοδείες όπου απαιτούνται 



Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία



Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας στα 

Ιωάννινα

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 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

11/02/2019-10/10/2021

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

127.000,00

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, η 

ICSD λειτούργησε από το έτος 2019 το Κέντρο Στήριξης 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα. 

Το κέντρο παρείχε ενημέρωση αναφορικά με τις δυνατότητες που 
προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, αλλά και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στους νέους αλλά και στους υφιστάμενους 

φορείς ΚΑΛΟ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Website: https://kalo-ioannina.gr/
Email: kalo.icsd@gmail.com

Διεύθυνση: Δημ. Χατζή 13, Αμπελόκηποι, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651077037

https://kalo-ioannina.gr/
mailto:kalo.icsd@gmail.com


Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Η ΔΡΑΣΗ

1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Zoom meeting
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 Zoom meeting

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

3 ΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Κ.ΑΛ.Ο.
03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Zoom meeting ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Zoom meeting
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

5 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

17 ΜΑΪΟΥ 2021
Zoom meeting

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

6 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

31 ΜΑΪΟΥ 2021
Zoom meeting

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

7 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Zoom meeting

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ



Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Η ΔΡΑΣΗ

8 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Zoom meeting
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΛΟ, 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
,ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 Zoom meeting ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕIΣ ΚΑΛΟ

Δημοσιότητα

Ημερίδες ενημέρωσης
2

Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές
δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

7
Υπηρεσίες Δημοσιότητας Σύνολο

9
Άτομα που παρακολούθησαν τις δράσεις
του ΚΑΛΟ συνολικά

230

-Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Φυσικά 
Πρόσωπα και σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο.: 200

-Αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο ΚΑΛΟ: 4

-Αιτήσεις Πιστοποιητικών Μέλους στο μητρώο 
ΚΑΛΟ: 8

-Αιτήσεις τροποποιήσεων στο μητρώο ΚΑΛΟ: 3
-Συγγραφή Business Plan και Marketing Plan σε 

φορείς Κ.ΑΛ.Ο: 2

Λοιπές υπηρεσίες

Προσωπικό Κέντρου ΚΑΛΟ

Στο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εργάστηκαν δύο (2) Στελέχη/Σύμβουλοι επιχειρήσεων.



Συνεργασίες με φορείς



Turkey

• KASTAMONU UNIVERSITESI

• TOPLUMSAL KULTUR VE GELISIM DERNEGI

Finland

• KOHORTTI RY

• SYSTEM & G

Denmark

Διεθνείς συνεργασίες 

• JUGEND, BILDUNG UND KULTUR EV

Germany

• AMIS

• EUROPEAN TRAINING CENTER 

COPENHAGEN

Italy

• INTEGRA ONLUS

• COOP. SOC. ALTERNATA SILOS ONLUS

Romania

•ASOCIATIA DE TINERI DIN ARDEAL

• WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Slovakia

• YOUTH FOR 

EQUALITY

Poland
• EUROPEJSKA 

FUNDACJA ROZWOJU 

CZLOWIEKA

Cyprus
• MATRIOSKAS.CY

•CSI CENTER FOR SOCIAL 

INNOVATION LTD

France

• LA GÉNÉRATION

DE DEMAIN

United Kingdom

• ACTIVE YOUTH 4 

SUSTAINABILITY

Spain
• JOVENES HACIA LA 

SOLIDARIDAD Y EL 

DESARROLLO

Portugal

•ASSOCIAÇÃO PROMOTORA 

DA REDE DINÂMICA XXI (APREDIN)

Norway

• NORD UNIVERSITY

Croatia

•EUROPEAN 

EDUCATION CENTRE

Bosnia and Herzegovina

• NGO CENTER
FOR EDUCATION
AND PROJECT 

MANAGEMENT 



Συνεργασίες με φορείς στην Ελλάδα

• Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων

• ΔΕΣΜΟΣ ΜΚΟ

• ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ

• ΕΠΑΨΥ

• ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

• ΔΟΜ

• UNICEF

• Ευρωπαϊκή Έκφραση

• Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

• Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νικολάου Σκουφά

• Δήμος Νικολάου Σκουφά

• ΚΕΠ Δήμου Νικολάου Σκουφά

• Περιφέρεια Ηπείρου

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΑΣΤΑ

• Βοήθεια στο σπίτι

• Φλόγα

• Κδαπ ΑΜΕΑ Δράση

• ΕΟΔΥ

• ΚΟΙΝΣΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

• Παιδικά χωριά SOS

• ΑΡΣΙΣ

• Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης 

«Ακαδημία»

• Antetokounbros Academy
• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού



O Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος της 

εταιρείας ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στέφανος Α. Πανακούλιας


