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Βελτιώνοντας
την Ένταξη

των Ευρωπαίων πολιτών

ImpEu

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δικαιώματα,Ισότητα και Ιθαγένεια (Rights, Equality
and Citizenship) και υλοποιείται από:
n Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa (ASEV),

Ιταλία
n Institut za Podgotovka na Slujiteliv Mejdunarodni

Organizacii Zdruzhenie (ITPIO), Bουλγαρία
n European Citizen Action Service (ECAS), 

Πανευρωπαϊκός οργανισμός
n Helping Hand Μ.Κ.Ο (HELPING HAND), Ελλάδα
n Δήμος Βρηλισσίων, Ελλάδα
n Magenta Consultoria Projects Sl (MAGENTA), 

Ισπανία

Ο στόχος του Έργου: Βελτιώνοντας την Ένταξη των
Ευρωπαίων πολιτών (IMPEU)  είναι να ενδυναμώσει
την πολιτική συμμετοχή  των Ευρωπαίων πολιτών
που ζουν σε άλλο κράτος- μέλος και να ενθαρρύνει τη
δυνατότητα και τη γνώση των δημόσιων υπαλλήλων
και των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπι-
κών εμπειρογνωμόνων για την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
και  τα σχετικά πολιτικά δικαιώματα.
To πρώτο στάδιο του έργου το 2019 εστίασε στην έρευνα
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των πολιτικών που
υφίστανται για την ένταξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.Οι εταίροι του έργου αναγνώρισαν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ανέλυσαν τις ανάγκες εκπαίδευσης των δημοσίων
υπαλήλων  που σχετίζονται με την πολιτική συμμετοχή
των Ευρωπαίων πολιτών. Τα αποτελέσματα της πρώτης
φάσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου
https://www.impeu-project.eu/political-inclusion-policies.
Η δεύτερη φάση του έργου, το 2020 επικεντρώθηκε στην
ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης με βάση τις ανάγκες
των δημοσίων υπαλλήλων και των σχετικών εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων. Το μάθημα
είναι διαθέσιμο στο https://mooc-impeu.eu/.
Σχετικές και εξατομικευμένες πληροφορίες για την
ευρωπαϊκή ιθαγένεια συγκεντρώθηκαν με φιλικό προς το
χρήστη τρόπο και είναι διαθέσιμες για τους πολίτες, τους
κρατικούς λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους
εμπειρογνώμονες at https://webapp.impeu-project.eu/ .
Τα Φυσικά Κιόσκια Ενημέρωσης στοχεύουν στην άμεση
υποστήριξη της συμμετοχής των μετακινούμενων πολιτών
της ΕΕ, μέσω πληροφοριών και συμβουλών, δημιουρ -
γήθηκαν στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την
Ισπανία. Κιόσκια Ενημέρωσης έχουν δημιουργηθεί σε κάθε
συμμετέχουσα χώρα και είναι επίσης διαθέσιμα διδι-
κτυακά https://www.impeu-project.eu/online-info-
kiosks-app/.

Γνώρισε τα Δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης

Γνώρισε τα Δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης

flyer 10x21 greek - new:Layout 1  2/2/2021  2:14 ðì  Page 1



Διδακτική Ενότητα 1: Εμπόδια των πολιτών της ΕΕ όταν διεκ-
δικούν τα δικαιώματά τους για την ιθαγένεια της ΕΕ: παρέ-
χει μια επισκόπηση των κύριων εμποδίων που αντιμε τωπίζουν
οι νεοεισερχόμενοι από άλλες χώρες της ΕΕ όταν μετακινούνται
σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

•  Διδακτική Ενότητα 2: Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκό-
λυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στα δικαιώματά
τους: προσδιορίζει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές στην
πολιτική ένταξη και παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της
ΕΕ που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες της ΕΕ που χρει-
άζονται βοήθεια ή συμβουλές

•  Διδακτική Ενότητα 3: E& A ''Γνώρισε τα Δικαιώματά σου ως
Ευρωπαίος πολίτης”: παρέχει γνώσεις σχετικά με τα δικαιώ-
ματα των ευρωπαίων μετακινητούμενων πολιτών που απορρέ-
ουν από την ιθαγένεια τους.

•  Διδακτική Ενότητα 4: “Δικαιώματα ως πολίτες και πολιτικά
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό”:
στοχεύει να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν
τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

• Διδακτική Ενότητα 5: “Διαπολιτισμική επικοινωνία‘’: στο-
χεύει να επιτρέψει στους συμμετέχοντες για να ενισχύσουν την
κατανόησή τους για τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαπολι-
τισμική επικοινωνία, που είναι προϋπόθεση για την αποτελε-
σματική αλληλεπίδραση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και
των εμπειρογνωμόνων και των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ.

"Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις 
για τους δημόσιους υπαλλήλους"

• Tο Μάθημα: Ανάπτυξη Ικανοτήτων σχετικά με τις πο-
λιτικές ένταξης για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι
ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), επι-
τρέποντας στους συμμετέχοντες να παρακολου θήσουν το
μάθημα στο ρυθμό τους, που ανπτύχθηκε στο Open edx.

•  Διατίθεται σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπα-
νικά, Γαλλικά και Βουλγαρικά)

Περιγραφή των ενοτήτων IMPEU

https://mooc-impeu.eu/ 

Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων & Aπαντήσεων "Γνώρισε
τα Δικαιωματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης''
Η Εργαλειοθήκη παρέχει πληθώρα πληροφοριών για να υπο-
στηρίξει τη συμμετοχή των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ
στην πολιτική και κοινωνική ζωή των κοινοτήτων υποδοχής
τους. Περιέχει πρακτικές συστάσεις, βοηθώντας τους να συμ-
μετάσχουν στη δημοκρατική ζωή, να δημιουρήσουν συνδέ-
σμους μέσα / με την τοπική κοινότητα και να  έχουν πρόσβαση
στις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Κιόσκια Ενημέρωσης
Κιόσκια Ενημέρωσης  έχουν δημιουργηθεί σε κάθε χώρα εταίρο
και είναι επίσης διαθέσιμα στο διαδίκτυο,  στοχεύοντας στην
άμεση υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ μέσω
πληροφοριών και συμβουλών.

Διαδικτυακή Εφαρμογή IMPEU
Η Εργαλειοθήκη Ερωτήσεων & Aπαντήσεων έχει μετατραπεί σε
μια διαδικτυακή εφαρμογή  συμβατή με κινητά τηλέφωνα και
tablet, διευκολύνοντας την πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ σε
πληροφορίες. Η εφαρμογή ενισχύει την ευαισθητοποίησή τους
για τα δικαιώματα της ΕΕ και τα δικαιώματά τους την κοινω -
νικοπολιτική συμμετοχή στις κοινότητες υποδοχής. Περιλαμβά-
νει απαντήσεις σε ζητήματα βασικής σημασίας για τους πολίτες
της ΕΕ: ταξίδια και διαμονή σε άλλο μέλος της ΕΕ εύρεση εργασίας
και πρόσβαση σε οφέλη, γνωρίζοντας τα δικαιώ ματα των κατανα-
λωτών και συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή των χωρών υποδο-
χής τους. Παρέχει επίσης συμβουλές για τις υπηρεσίες της ΕΕ, που
οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επικοινωνήσουν σε περίπτωση που
αντιμετωπίσουν εμπόδια στα δικαιώματα τους ως πολίτες.
Περιλαμβάνει επίσης διάφορους διαθέσιμους πόρους γα τους
Ευρωπαίους πολίτες, σε τοπικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να
βελτιώσει την ενσωμάτωση των μετακινούμενω Ευρωπαίων
πολιτών στην τοπική κοινωνία υποδοχής. Η Διαδικτυακή
Εφαρμογή IMPEU είναι διαθέσιμη σε 6 γλώσσες: Αγγλικά,
Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλι κά και Βουλγαρικά, στη
διεύθυνση: https://webapp.impeu-project.eu/.

Στόχοι του
IMPEU MOOC

•  δημοσίους υπαλλήλους

•  εθνικούς, περιφερειακούς   
και τοπικούς εμπειρογνώμονες 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε Ευρωπαίους 
μετακινούμενους πολίτες
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