
 

To Έργο Envision χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014 - 2020). Το 
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του 
συγγραφέα μόνο και είναι αποκλειστική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται στην ανωτέρω δημοσίευση. 

Το Έργο: Aποτελεσματική κοινωνική ενσωμάτωση των μετακινούμενων πολιτών της Ε.Ε 

(EnVISION) καθιερώνει την αρχή μιας αμφίδρομης διαδικασίας, με στόχο να ενισχύσει 

την επιτυχή ένταξη και συμμετοχή των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική 

και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής της ΕΕ και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, 

Ισότητα και Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

υλοποιείται από τους εταίρους: ΑΚΜΗ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Αστική 

Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Helping Hand (HELPING HAND), Ένωση Δήμων Κύπρου (UCM) 

και ZEWELEPE Consultants Limited. 

Οι βασικοί στόχοι του Έργου είναι οι εξής: 

❖ Ενίσχυση της επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής των μετακινούμενων πολιτών 

της Ε.Ε και των μελών της οικογένειάς τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της 

χώρας υποδοχής, καθώς και η συμμετοχή τους στις δημοκρατική ζωή της Ε.Ε. 

❖  Αύξηση της ικανότητας των αρχών και των εμπειρογνωμόνων της δημόσιας 

διοίκησης σε τοπικό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Κύπρος), 

ώστε να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η συμμετοχή, ένταξη και η κινητικότητα 

των Ευρωπαίων πολιτών στο κράτος μέλος υποδοχής  

❖ Ενίσχυση της διαθεσιμότητας, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών της 

Ε.Ε σε πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες στις κοινότητες υποδοχής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει ένα ερωτηματολόγιο, με στόχο τη συλλογή 

χρήσιμων δεδομένων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των μετακινούμενων πολιτών 

της ΕΕ στις χώρες υποδοχής (Ελλάδα και Κύπρο). Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε 10 

έως 15 λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο: 

https://docs.google.com/forms/d/1mO6CAqtlIxvTGtadHYpHT4eVK0SdCks4sucyjrt26Os/e

dit?usp=forms_home . Το ερωτηματολόγιο μας χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Δημογραφικά στοιχεία (ταυτότητα και σημαντικές πληροφορίες για τους 

μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ) 

• Κατάσταση και συνθήκες εργασίας στη χώρα υποδοχής 

• Κοινωνική ένταξη 

• Πολιτικά δικαιώματα 

• Κοινωνική ζωή 

• Τεκμηρίωση των δυσκολιών άφιξης 

Είναι σημαντικό να μοιραστείτε την εμπειρία, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες σας ως 

πολίτης της ΕΕ. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την Κοινοπραξία μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας: https://www.project-envision.eu/site/en/index . 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας, 

Η Κοινοπραξία Envision 
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