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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ  

Ομήρου 54, 106 72, Αθήνα, τηλ: 210 3643224, φαξ: 210 3646953 e-mail: 
ekfrasi@ekfrasi.gr, http://www.ekfrasi.gr  

  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018  

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση χωρίς 
κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989  

και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τον Ευρωπαϊκό και τον διεθνή χώρο  

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ως πολιτική και κοινωνική οργάνωση:  

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
προωθεί τις ιδέες του φεντεραλισμού και της κοινωνίας πολιτών, αποβλέποντας τελικά σε μια 
μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της 
σταδιακής διαμόρφωσης από την κοινωνία πολιτών ενός ευρωπαϊκού δήμου και τη δημιουργία 
μιας συνείδησης πολιτισμικής και πολιτικής κοινότητας στον ευρωπαϊκό χώρο  

• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

προσβλέπει σε μια ηθική οικουμενική διακυβέρνηση, την πολιτικοποίηση της παγκοσμιοποίησης, 
τη διεθνοποίηση της δημοκρατίας, μια συνολική βιώσιμη ανάπτυξη, θέλει να συμβάλλει στη 
σταδιακή δημιουργία μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας και προτείνει το ομοσπονδιακό πρότυπο ως 
την καταλληλότερη μορφή πολιτικής οργάνωσης σε όλων των ειδών τις πολιτικές κοινότητες  

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  

στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών (συμμετοχική δημοκρατία), την 
εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών (αντιπροσωπευτική δημοκρατία), τη μη 
επιλεκτική υπεράσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών 

ελευθεριών, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, της κεντρικής, ανατολικής και 
νοτιοανατολικής Ευρώπης  

• ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
επιδιώκει την πρόκληση δημοσίου διαλόγου, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη 

συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με έμφαση στους νέους, 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, στη δια-πολιτισμική κατανόηση, 
εκπαίδευση και αλληλεγγύη, στην τροφοδότηση της ευρωπαϊκής συνείδησης, την εποικοδομητική 
προσέγγιση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων της νεολαίας, τις ανταλλαγές και την 
κινητικότητα  

• ΑΝΟΙΧΤΗ - ΑΝΕΚΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

συμβάλλει στην εξάπλωση και εδραίωση των αξιών της ανοιχτής και της ανεκτικής κοινωνίας, 
του κοινωνικού πλουραλισμού, της συνταγματικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, του 
εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς  

• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ 

ΙΔΕΩΝ προβαίνει σε επιστημονική μελέτη και παρουσίαση, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και του φεντεραλισμού, της κοινωνίας πολιτών και της δημοκρατίας, της νεολαίας, 

του περιβάλλοντος, της δια-πολιτισμικής εκπαίδευσης, των εθνικών πολιτισμών και της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας, της κοινωνικής Ευρώπης  

  
  

http://www.ekfrasi.gr/
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ)  

 

Διαχειριστής: Θεμιστοκλής Κοσσίδας  tkossidas@yahoo.com  

Διεύθυνση γραφείου: Κατερίνα Ανδρωνά,  210 3643223-4, φαξ: 210 3646953  ekfrasi@ekfrasi.gr   
 

Τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης παραμένουν στο κέντρο της  

Αθήνας από το 1993, Ομήρου 54, 106 72 ( -στο ύψος της Σκουφά- στο Κολωνάκι), τηλ.: 

(210) 3643224, φαξ: (210) 3646953, E-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr)  

 

Εκδηλώσεις -Δράσεις  
  

  

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση στο πλαίσιο του Money  Show, πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: 
«Μεταναστευτική Πολιτική: Από την Ευρώπη στον Ελαιώνα» την Τρίτη 9/1/2018, στο 
Athens Hilton 
  
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, διοργάνωσε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας κατά του 
Ρατσισμού, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα, στις 21/3/2018. Στο πλαίσιο του 
εορτασμού, διοργανώθηκαν εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής, αφήγηση βιβλίου 
και συναυλία από  την MARTHA MORELEON & CUARTETO LATINO 
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος στον Ελαιώνα, οι εργαζόμενοι διοργάνωσαν 
δράσεις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές για ενήλικες και παιδιά, με ομαδικές επισκέψεις σε 
μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους. 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συνδιοργάνωσε την 15η Γιορτή Εθελοντισμού, το Σάββατο 
15/5/2018, στην πλατεία Συντάγματος. Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού στην οποία η 
Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μέλος και οι 40 συμμετέχοντες οργανισμοί  έδωσαν το παρόν και 
τον δυνατό ρυθμό του εθελοντισμού μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, 
σύντομα σεμινάρια και ανιδιοτελή ενημέρωση προς όλους τους επισκέπτες.  
 
 
Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με το Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, 
διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης», την Παρασκευή 26 Μαΐου 2018 
και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Europe Direct. Η εκδήλωση της 26ης Μαΐου στην Αθήνα 
αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό της δημόσιας συζήτησης και του εποικοδομητικού 
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη συγκυρία τόσο για 
την Ένωση όσο και για τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτή.  
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Προγράμματα  

 

1.  Το ΕΚΠΕΘΕ-Ευρωπαϊκή Έκφραση με βάση την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 21119/23.06.2017 

απόφαση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής υλοποίησε το πρόγραμμα 

«Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων 

Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» και με βάση την υπ’ αριθμ. MRF-09-G-

GRC Συμφωνία Επιχορήγησης μεταξύ της Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2. Το ΕΚΠΕΘΕ-Ευρωπαϊκή Έκφραση με βάση την σύμβαση GRC/IMPL/IVO510/2018 με το 

Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, υλοποίηση στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων 

Ελαιώνα από 1/11/2018-31/12/2018 τη δράση URGENT CARE FOR 

UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN STRANDED IN GREEECE 

3. Το ΕΚΠΕΘΕ-Ευρωπαϊκή Έκφραση υλοποιεί τη Δράση «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη» της Δράσης  «Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου 

«Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη», με κωδικό ΟΠΣ 5032873 από 

την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση) 

4. Η Ευρωπαϊκή Έκφραση, σε συνεργασία με την Propage, οργανώνει και υποστηρίζει τα 

training της European Asylum Support Office-EASO στην Ελλάδα, από τον Ιούνιο του 

2017.  

  

  

Μητρώα  

  

-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση πραγματοποίησε εγγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας Πρώτης  

Υποδοχής για τις ΜΚΟ  

  

-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση πραγματοποίησε εγγραφή στο Εθνικό μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη  

Κυβερνητικών Οργανώσεων   

  

-Η Ευρωπαϊκή Έκφραση έγινε partner της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  

  

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 2018 

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ  ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί –Ευρωπαϊκή Έκφραση  βάση της αριθμ. 

οικ 21119/17.23.06.2017 απόφασης και υπό την καθοδήγηση  και την υποστήριξη της ΥΠΥΤ 
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ξεκίνησε στις 25/8/2017 να προσφέρει στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

• Λειτουργία 7ήμερηςκαι 24ωρης εποπτείας της εισόδου της δομής In and Out  

• Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής ωφελουμένων Εισόδου-Εξόδου στη 

Δομή 

• Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ενημερωτικού συμβουλευτικού και υποστηρικτικού 

χαρακτήρα 

• Ψυχοκοινωνική εκτίμηση φιλοξενουμένων 

• Λήψη κοινωνικού ιστορικού 

• Τήρηση και ενημέρωση του φακέλου κοινωνικού και ψυχολογικού ιστορικού 

• Διασύνδεση φιλοξενούμενων με δημόσιες υπηρεσίες και με δομές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης 

• Εκτίμηση, προσδιορισμός και διαχείριση των κοινωνικών εκπαιδευτικών και 

προνοιακών αναγκών των ωφελουμένων  

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

• Μερίμνα για την καταγραφή και επιδιόρθωση βλαβών στους οικίσκους και στον 

προαύλιο χώρο της δομής. 

• Δημιουργία εντύπων ,αφισών, ενημερωτικών δελτίων,banners, ημερίδας 

• Δημιουργία ομάδων γυναικών αραβόφωνων και φαρσόφωνων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μαθήματα ντεκουπάζ, επίσκεψη σε σινεμά για 

παρακολούθηση ταινίας, ενημέρωση σε θέματα υγείας και ενημέρωση από Μαία του ΙΑΣΩ σε 

γυναικολογικά θέματα, ομάδες ψυχοθεραπείας και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους της Αρχαίας Αγοράς στο Μοναστηράκι. 

• Μαθήματα σε ενήλικες καθημερινά από 8:30-14:00, 6 γκρουπ των 10 ατόμων. 

•  Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δημοτικού 14:00-16.30, 3 γκρουπ των 17 ατόμων. 

• Μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

• Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και δανεισμού παιχνιδιών. 

• Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για παιδιά. 

• Διοργάνωση αποκριάτικης γιορτής για τα παιδιά.  

• Συμμετοχή στη καταγραφή του πληθυσμού. 

• Καταχώρηση των δεδομένων της καταγραφής. 

• Έκδοση στατιστικών στοιχείων. 

• Συμμετοχή στη διανομή του φαγητού και στη καταγραφή των μερίδων. 

• Διανομή φαγητού στις ευάλωτες ομάδες κατά τη διάρκεια μη διανομής φαγητού υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. 

• Εκπαίδευση προσωπικού και διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας. 

• Συνοδείες ωφελούμενων της δομής σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, ΑΤ και σε 

συνεργαζόμενους φορείς υποστήριξης και προστασίας προσφύγων  
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• Δημιουργία προγράμματος χρήσης πλυντηρίων από τους ωφελούμενους. 

• Πρόσληψη οδηγού για μεταφορά των ευάλωτων ομάδων της δομής 

• Διαμεσολάβηση για την εύρεση εργασίας 20 ωφελουμένων σε τεχνική εταιρία 

• Εγγραφή σε ΕΠΑΛ  ωφελουμένων. 

• Επίσκεψη σε έκθεση του Υπέργειου Παιδείας με θέμα το ΕΠΑΛ Δημιουργεί στις 

8/2/2018 στο Μετρό Συντάγματος. Επικοινωνία και συνεργασία με την υπεύθυνη του 

Υπουργείου Παιδείας  για μελλοντική εγγραφή για το Σεπτέμβρη ωφελουμένων. 

• Επικοινωνία και αίτημα χορηγίας στα δίδακτρα στη Σχολή Κομμωτικής Αμάραντος για 

μελλοντική φοίτηση. 

• Ομάδα 10 εθελοντών με καθημερινή παρουσία στη δομή και  υποστήριξη διοικητικών 

και εκπαιδευτικές αρμοδιοτήτων. 

• Συνεργασία και δημιουργία διαδικασιών στο κομμάτι της τεχνικής υπηρεσίας με την 

IRC. 

• Συμμετοχή σε meetings, coordination meetings, διεπιστημονικά meetings, εκπαιδευτικά 

meetings. 

• Συνεργασία με  ΥΠΥΤ, UNCHR, Child protection IRC, Υπουργείο Παιδείας, Χαμόγελο 

Παιδιού, Υπηρεσία Ασύλου, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΛΙΞ, Δήμο Αθηναίων, ΕΛΑΙΑ, 

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ 

• Λήψη χορηγιών από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:  

o Σκλαβενίτης με δώροεπιταγές  80 ευρώ 

o Alpha bank (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, φωτοτυπικό μηχάνημα 

o Τράπεζα Πειραιώς (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες) 

o ΙΚΕΑ (έπιπλά, φωτιστικά, κουρτίνες, μεταφορά και συναρμολόγηση ύψους 

4000 ευρώ) 

o Loux (2500 αναψυκτικά) 

o Πέτρος Αρβανίτης (2 laptops) 

o 2ο Γυμνάσιο Βούλας και Σύλλογος εργαζομένων τράπεζας Πειραιώς 

(γραφική ύλη και παιχνίδια για το σχολείο) 

 

Το σύνολο αιτημάτων που διεκπεραιώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία έως τις 

28/2/2018 ανέρχεται στα 1,900. 

 

Το σύνολο αιτημάτων που διεκπεραιώθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία έως 

28/2/2018 ανέρχεται στα 2,563. 

 

Το σύνολο των συνεδριών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς και Ψυχολόγους είναι 1,800. 
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Το σύνολο των διερμηνειών αραβικών, φαρσί, παστού, ουρντού, παντζαμπί, νταρί και 

γαλλικών που έχουν πραγματοποιηθεί έως 28/2/2018 ανέρχεται στις 7,000. 

 

Το σύνολο των ιατρικών ραντεβού που έχουν κλειστεί ανέρχεται στα 700. 

 

Ο αριθμός των δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν από τον οδηγό είναι 49 (το 

συγκεκριμένο νούμερο αφορά μόνο το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2017). 

 

 

 

 
Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με γυναίκες πρόσφυγες από τη Δομή 

Φιλοξενίας του Ελαιώνα 
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Επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με πρόσφυγες από τη Δομή Φιλοξενίας του 

Ελαιώνα 

 

 
Επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους με πρόσφυγες από τη Δομή του Ελαιώνα 
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Ο 

 

 
 

Ομάδα γυναικών στη Δομή του Ελαιώνα 

 

 

 

 

Πολιτιστικές δράσεις για παιδιά στη Δομή του Ελαιώνα για τον εορτασμό της Ημέρας κατά του Ρατσισμού.  

 

 
 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018  

 Επισκεφτείτε μας:www.ekfrasi.gr  9 

 

 
 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018  

 Επισκεφτείτε μας:www.ekfrasi.gr  10 

 
 

 
 

Συναυλία στη Δομή του Ελαιώνα  
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Αφήγηση βιβλίου στη Δομή του Ελαιώνα  

 

 
  

Μαθήματα decoupage στη Δομή Ελαιώνα 
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Δράσεις ομάδων γυναικών 

 

 
 

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών στη Δομή Ελαιώνα  
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Εκδήλωση στο Hilton με θέμα  «Μεταναστευτική Πολιτική: Από την Ευρώπη στον Ελαιώνα» που έλαβε 

χώρα την Τρίτη 9/1/2018 και ώρα 18:00-20:00 στην αίθουσα Θάλεια του ξενοδοχείου Athens Hilton Hotel. 

 

 

Γιορτή Εθελοντισμού 
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Εκδήλωση με τίτλο «Οικονομική και Κοινωνική Ένωση», Σάββατο 12/5/2018 και ώρα 18.00-22:00 στο 

Αμφιθέατρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΒΕΑ 
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Εκδήλωση με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 


