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Το πρόγραμμα CHariSMA 

 

H οργάνωση Δίκτυο Νέων Ελλάδα Youthnet Hellas, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο Νέων 
Youth Social Rights Network και τον οργανισμό Alternative Innovative Development 
διοργανώνουν εκπαιδευτική δράση στις 21 έως 25 Απριλίου στη Λάρισα. Η δράση στοχεύει να 
φέρει μαζί εκπαιδευτικούς, νέους ακτιβιστές και youth workers, να ανταλλάξουν απόψεις, να 
γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων, μεθόδων και εγχειριδίων για την 
καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του εκφοβισμού. Μέσω της εκστρατείας No Hate 
Speech Movement του Συμβουλίου της Ευρώπης το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει μαζί 
εκπαιδευτικούς, youth workers, νέους που έχουν εκπαιδευτεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και υπεύθυνους λήψεων αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια του 
προγράμματος θα υλοποιηθούν δραστηριότητες που θα προωθήσουν τις ιδέες και τις 
προτεραιότητες της εκστρατείας NHSM σε νέους της περιοχής. Οργανώνοντας αυτό το 
πρόγραμμα στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα ακτιβιστών που θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν και να προωθούν τις ιδέες και τα αποτελέσματα της εκστρατείας NHSM σε τοπικό 
επίπεδο και μετά την ολοκλήρωση της στο τέλος του 2017.   
 
Σε ένα επόμενο επίπεδο, ευρύτερος στόχος του σχεδίου είναι βρεθούν υπεύθυνοι λήψεων 
αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, συντονιστές της εκστρατείας NHSM, εκπαιδευτικοί, 
εκπαιδευτές και youth workers, ώστε να βελτιώσουν τους τρόπους επικοινωνίας τους και να 
ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες στον κοινό στόχο τους για της καταπολέμηση της ρητορικής 
μίσους και την δημιουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών κέντρων σε χώρους όπου 
προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές αξίες και οι ίσες ευκαιρίες για όλους 
τους νέους, ανεξαρτήτως της καταγωγής και του υποβάθρου τους.  
 
«CHariSMA: Combating Hate Speech Multipliers and Ambassadors» είναι ένα 6-μηνο πρόγραμμα 
που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του 
εκφοβισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην περιοχή της Λάρισας. Υποστηρίζοντας μια 
ομάδα πρεσβευτών κατά της ρητορικής του μίσους (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, youth 
workers), οι οποίοι θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα μάθουν μεθόδους, που θα τους δώσουν τη 
δυνατότητα να δράσουν ως πολλαπλασιαστές και να προωθήσουν την αλληλεγγύη, τη 
δημοκρατία, την ανοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των νέων για μια πολιτισμική 
κοινωνία με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. 
  
Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν τοπικές δράσεις με στόχο της καταπολέμηση 
της ρητορικής μίσους με μαθητές και νέους της περιοχής. Επίσης θα εκδοθεί ένα πακέτο 
πληροφορίων σχετικά με την ρητορική μίσους και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Το πακέτο αυτό θα διανεμηθεί σε σχολεία της περιοχής και της χώρας. 
 

Στόχοι του προγράμματος 
 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  
 
-να παρουσιάσει εργαλεία (π.χ. Bookmarks, Compass) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να εκπαιδευτούν εκπαιδευτικοί, youth workers και νέοι ακτιβιστές στη Θεσσαλία για 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ρητορικής μίσους μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα 



 

                                                                            

-οι εκπαιδευτικοί, youth workers και νέοι ακτιβιστές να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να 
αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να καταπολεμήσουν περιστατικά ρητορικής μίσους, 
ανταλλάζοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες για το θέμα μέσω μεθόδων και δραστηριοτήτων 
της μη-τυπικής μάθησης.  
-η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλασιαστών που θα μεταφέρουν τα μηνύματα της 
εκστρατείας NHSM και μετά την λήξη της το τέλος του 2017. Η δημιουργία ενός τοπικού 
δικτύου NHSM είναι αναγκαία ώστε να δράσει ως συντονιστής παρόμοιων δράσεων σε 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε πρώτο στάδιο και με τους υπεύθυνους λήψεων 
αποφάσεων σε επόμενο στάδιο.  
 

Η εκστρατεία No Hate Speech Movement 

 

Η εκστρατεία 'No Hate Speech Movement' (κατά της ρητορικής μίσους) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ξεκίνησε πριν τρία περίπου χρόνια και πρόκειται για μια προσπάθεια καταπολέμησης 
της ρητορικής του μίσους, του ρατσισμού και των διακρίσεων στο διαδίκτυο. Η καμπάνια 

εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 'Οι νέοι καταπολεμούν τη ρητορική μίσους στο 

διαδίκτυο' που είχε σχεδιαστεί για την περίοδο 2012–2014. Τον Μάιο του 2015, κατά τη διάρκεια 
συνεδρίου αξιολόγησης του προγράμματος, η πετυχημένη καμπάνια πήρε το πράσινο φως και 
θα συνεχιστεί έως το 2017. 
 
“Η ρητορική μίσους, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, συνίσταται σε όλες της 
μορφές έκφρασης που διαδίδουν, προτρέπουν, προωθούν ή δικαιολογούν το φυλετικό μίσος, 
τη ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη ανοχής της διαφορετικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της μισαλλοδοξίας, του εθνικισμού, των διακρίσεων και της εχθρότητας 
κατά των μειονοτικών ομάδων και των μεταναστών”. 

Συμμετέχοντες 

 

24 άτομα από την Ελλάδα χωρίς όριο ηλικίας.  

Οικονομικά  

 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (European Youth 
Foundation) του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
 
Τα ταξιδιωτικά έξοδα καλύπτονται 100% (αστικό λεωφορείο, κτελ και τρένο). Δεν καλύπτονται 
έξοδα μετακίνησης με ταξί. Για τους συμμετέχοντες που έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Λάρισας 
καλύπτονται 100% τα έξοδα διαμονής.  

 
 Κρατήστε όλα τα εισιτήρια, αποδείξεις κτλ. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει επιστροφή 

χρημάτων! 



 

                                                                            

 
 

Μην αγοράσετε εισιτήρια χωρίς την έγκριση των διοργανωτών! 

Πως θα φτάσω στη Λάρισα; 
 

 Από τη Θεσσαλονίκη 

Με τρένο 

Η Λάρισα απέχει 160km από τη Λάρισα. Υπάρχουν 6-7 τρένα την ημέρα από τη Θεσσαλονίκη για 

τη Λάρισα.  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  https://tickets.trainose.gr/dromologia/ 

Με λεωφορείο 

Το πρώτο λεωφορείο ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη στις 07:00 και το τελευταίο στις 22:00.  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=24  

Χώρος Σεμιναρίου 
 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Διεύθυνση: Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου 

Διαμονή 

 

Oι συμμετέχοντες που μένουν εκτός Λάρισας κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διαμένουν 

στο ξενοδοχείο Διόνυσος σε δίκλινα δωμάτια που διαθέτουν μπάνιο. Το ξενοδοχείο Διόνυσος 

διαθέτει 84 (8 εκ των οποίων είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες και μια Sουίτα) άνετα, φωτεινά 

και συγχρονά δωμάτια με air-condition, minibar, tv, safes, σεσουάρ, ατομικό μπάνιο καθώς και 

υποδoχή για internet. Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 2 υπόγεια παρκινγκ και 2 υπαίθρια για 

μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Το ξενοδοχείο βρίσκετε στην αρχή του δικτύου πεζοδρόμων του 

εμπορικού κέντρου της Λάρισας διευκολύνοντας τους πελάτες του να φθάσουν με το αυτοκίνητο 

τους και να περπατήσουν το κέντρο της πόλης με την άνεσή τους.  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  http://dionissoshotel.gr/ 

https://tickets.trainose.gr/dromologia/
http://ktelmacedonia.gr/en/routes/list/tid=24
http://dionissoshotel.gr/


 

                                                                            

Διεύθυνση: Λ. Κατσώνη & 23ης Οκτωβρίου, Λάρισα 

Tηλέφωνα: 2410 230101-4, 2410 550560, 2410 552355-7 

Σχετικά με τη Λάρισα 

 

Η Λάρισα είναι πόλη της Θεσσαλίας, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού αλλά και 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης, έχει οριστεί ως έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο και κόμβο επικοινωνιών 

και συγκοινωνιών. Η πόλη της Λάρισας αριθμεί 144.651 κατοίκους, καταλαμβάνει έκταση 19.000 

στρεμμάτων και διαρρέεται από τον Πηνειό ποταμό. Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 

Λαρισαίων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 162.591 κατοίκους, καθιστώντας 

τον έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους της χώρας και τον μεγαλύτερο του 

Θεσσαλικού διαμερίσματος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1 

Οι εταίροι του προγράμματος 
 
Δίκτυο Νέων Ελλάδας - Youthnet Hellas 
Website: http://youthnet.gr/ 
Το Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που επιζητά 
την ενεργό συμμετοχή των Νέων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω 
δράσεων και παρεμβάσεων. 
 
Alternative Innovative Development (A.I.D.) 
Website: aid.com.gr  
Η A.I.D. είναι μια οργάνωση νεολαίας στη Λάρισα όπου δημιουργήθηκε από δημιουργικούς νέους 
με κύριο στόχο να συνεισφέρουν στην δημιουργία μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας. Η 
οργάνωση μετρά 60 ενεργά μέλη ενώ κύριος σκοπός της είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης 
και η υλοποίηση καίριων, εναλλακτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων μέσω των οποίων οι ίδιοι 
οι πολίτες θα αποτελέσουν φορείς κοινωνικής αλλαγής. Είναι το κύριο όραμα μας συνδυαστικά 
με την ανάπτυξη της καινοτομίας που θα εφαρμόζεται σε επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών με 
σκοπό την κοινωνική συνοχή. 
 
Youth Social Rights Network  
Website: http://ysrnetwork.weebly.com/ 
Το Youth Social Rights Network είναι ένα διεθνές δίκτυο οργανώσεων Νεολαίας, Τοπικών 
Αρχών, Ιδιωτικών Πρωτοβουλιών και Νέων ανθρώπων που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και την ενδυνάμωση της νεολαίας, μέσω της πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα. 
Περιλαμβάνει μέλη από περισσότερες από 7 χώρες και έχει την έδρα στη Δανία. 

Working team του προγράμματος 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2586%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1_%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B7_%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7_%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582_-_%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25AC%25CF%2582_%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2591%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B7_%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7_%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582_-_%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25AC%25CF%2582_%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2582_(%25CE%2598%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582)
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2594%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2594%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2589%25CE%25BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE_%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE_2011
http://youthnet.gr/
http://aid.com.gr/
http://ysrnetwork.weebly.com/


 

                                                                            

Project Coordinator: 

Στέλλα Ιωάννου 

H Στέλλα Ιωάννου project coordinator στο Youthnet Hellas, έχει μεγάλη εμπειρία ως 

διαχειρίστρια προγραμμάτων νεολαίας. Έχει εμπειρία ως project manager σε προγράμματα νέων 

(Youth in Action, Erasmus+ Youth) καθώς και προγράμματα Europe for Citizens και τοπικές και 

εθνικές δράσεις. Έχει σπουδάσει Βιοτεχνολογία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για πάνω 

από τρία χρόνια εργαζόταν ως εκπαιδεύτρια περιβάλλοντος στη ΜΚΟ ΕΔΡΑ. Είναι εγγεγραμμένη 

ακτιβίστρια της εκστρατείας No Hate Speech Movement του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης 

είναι η Γενική Γραμματέας του Youthnet Hellas. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. 

Trainers: 

Αναστασία Οικονομούλα 

H Αναστασία Οικονομούλα, είναι αντιπρόεδρος της οργάνωσης Youthnet Hellas και έχει πάνω 

από πέντε χρόνια εμπειρίας ως youth worker και εκπαιδεύτρια. Εργάζεται σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία και έχει την επιμέλεια του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης δραστηριοτήτων με τη χρήση μη τυπικών μεθόδων εκπαίδευσης (παιχνίδια, 

εργαστήρια, role playing). Είναι εξειδικευμένη σε έργα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δημιουργική σκέψη, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη 

συμμετοχή και την ένταξη των μειονεκτούντων νέων, την πολυμορφία και την κοινωνική συνοχή, 

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Έχει εργαστεί κάτω από το πρόγραμμα 4.3 Νεολαία σε Δράση, 

κινητικότητα των νέων εργαζομένων στο έργο "Δημιουργικότητα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την εργασία των νέων» για μία ιταλική ΜΚΟ, ονόματι CESIE στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η 

Αναστασία έχει υλοποιήσει διάφορα εργαστήρια σχετικά με την καταπολέμηση της ρητορικής 

μίσους υπό την καμπάνια “Οχι στην Ρητορική Μίσους” του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε διάφορα 

ιδιωτικά και δημόσια ελληνικά σχολεία. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά. 

 

Θεοφανώ Παπακωνσταντίνου 

Η Θεοφανώ Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος της Alternative Innovative Development, είναι 

απόφοιτος Παιδαγωγικής και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι εκπαιδεύτρια του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στα ανθρώπινα δικαιώματα.  Έχει αναπτύξει σχέδια εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως Grudvig, Erasmus (ΚΑ2, ΚΑ1), 

Ευρώπη για τους Πολίτες,  EuropeAid. Έχει συμμετάσχει στο Clinton Global Initiative University 

-Angelopoulos Fellowship για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη 

του σχεδίου της AID για τους πρόσφυγες ”Πρακτικές και προσεγγίσεις ένταξης και ενδυνάμωσης 

προσφύγων και Υπεύθυνη του σχεδίου “High Quality”, πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Iταλών 

φοιτητών στην Ελλάδα. Είναι επίσης συντονίστρια του XROMA I & XROMA II, προγράμματα 

ενδυνάμωσης γυναικών Ρομά στα πλαίσια των οποίων αναπτύχθηκε το πρώτο βίντεο γυναικών 

Ρομά ενάντια στη ρητορική μίσους. Συμμετέχει σε δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης 



 

                                                                            

για την ανάπτυξη νέων κοινωνικών προγραμμάτων, ενώ για τη ρητορική μίσους συμμετείχεστην 

συνάντηση του Combating anti-gyspyism in the framework of NHSM (Απρίλιος,2014) ενώ πιο 

πρόσφατη συνεργασία της ήταν ως Εκπαιδεύτρια του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Εθνικό 

Σεμινάριο "Mirrors-Ηandbook to combat Anti-gypsyism" Δεκέμβριος 2016, Αθήνα. Το 2013 είχε 

επιλεγεί ως εκπρόσωπος της Θεσσαλίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Τέλος, μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. 

 

Facilitators: 

Μαρία Ροΐδη 

Η Μαρία Ροΐδη είναι 25 χρονών, δικηγόρος στο επάγγελμα και στο τελευταίο έτος του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης 

και Πολιτισμού» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Νεάπολης-

Συκεών από το 2010, αρμόδια για τον τομέα της νεολαίας και τον εθελοντισμό. Από το 2013 είναι 

αντιπρόεδρος στο διεθνές δίκτυο Youth Social Rights Network, ένα δίκτυο που προωθεί την 

πρόσβαση των νέων στα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας και μέλος 

της προγραμματικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον ρόλο της αξιολογήτριας 

προγραμμάτων που κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας. 

 

Δημήτρης Λαδόπουλος  

O Δημήτρης Λαδόπουλος είναι μέλος της οργάνωσης A.I.D. Ήταν μαθητής στο European School 

III, στις Βρυξέλλες και έχει εμπειρία ως σύμβουλος facilitator σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Έχει οργανώσει και υλοποιήσει προγράμματα ESF με θεματικές όπως ανθρώπινα δικαιώματα, 

ρητορική μίσους, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, γυναικεία επιχειρηματικότητα, ένταξη 

μειονοτήτων  (Roma, φυλακισμένοι, μετανάστες). Επίσης ήταν συντονιστής προτάσεων για 

προγράμματα Οperational Programmes Information, Employment and Human Resources 

Development, τα οποία υποστηρίζονται από Ελληνικά Υπουργεία.  

Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Project Coordinator: 
Στέλλα Ιωάννου 
E-mail: stel.ioannou@gmail.com 
Τηλέφωνο: +30 69 47895 751 


