
 

 
Ο αριθμός των προσφύγων στον κόσμο έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο 

που έχει καταγραφεί ποτέ:25,45 εκατομμύρια άνθρωποι. Μόνο στα έτη 2015 

και 2016 περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζήτησαν άσυλο στην 

ΕΕ. Το 2017, το 2018 και το 2019 οι αριθμοί μειώθηκαν σημαντικά, αλλά τους 

πρώτους μήνες του 2020 εκτοξεύθηκαν ξανά στα ύψη, ενισχύοντας την 

πεποίθηση ότι τόσο η υποδοχή όσο και η ένταξη των Yπηκόων Tρίτων Xωρών 

(ΥΤΧ) παραμένουν μια κορυφαία κοινωνική πρόκληση για πολλές χώρες της 

ΕΕ. Το WELCOME θα αναπτύξει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας, οι 

οποίες θα συνεισφέρουν στην υποστήριξη των Yπηκόων Tρίτων Xωρών που 

βρίσκονται στις χώρες υποδοχής. 

Κύριοι Στόχοι 

Το WELCOME θα επικυρώσει την αναπτυγμένη πλατφόρμα στο σύνολό της, καθώς και 

καθεμία από τις τεχνολογίες της, εφαρμόζοντάς την στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

o Υποδοχή και υποστήριξη/ προσανατολισμό 

o Ένταξη των  Yπηκόων Tρίτων Xωρών  

o Υποστήριξη της διαβίωσης των Yπηκόων Tρίτων Xωρών  στη χώρα υποδοχής 

Και στους τρεις αυτούς τομείς, θα παρέχονται στοχευμένες τεχνολογίες υποστήριξης 

αποφάσεων στις  αρμόδιες αρχές. 

Το έργο WELCOME έχει ως σκοπό να πετύχει τους ακόλουθους καινοτόμους  

στόχους: 

o Συν-σχεδιασμό τεχνολογιών για την υποδοχή, ένταξη και συμπερίληψη των 

Yπηκόων Tρίτων Xωρών  στις χώρες υποδοχής, καθώς και δυνατότητα 

υποστήριξης των αρμόδιων αρχών 

o Ανάπτυξη υπηρεσιών συντονισμού και διαχείρισης τεχνολογιών διαλόγου 

για έξυπνους, ψηφιακούς βοηθούς 

o Ανάπτυξη πολυγλωσσικών τεχνολογιών 

o Σχεδιασμό σχημάτων αναπαράστασης γνώσης και ανάπτυξη τεχνολογιών 

απόκτησης γνώσης και διερμηνείας 

o Υλοποίηση εξατομικευμένων ολοκληρωμένων περιβαλλόντων 

αλληλεπίδρασης Yπηκόων Tρίτων Xωρών -βοηθού 

o Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τις αρμόδιες 

αρχές 

Τομείς εφαρμογής 

Το WELCOME με μια ματιά 

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την 

υποδοχή, τη διαχείριση και την ένταξη 

Yπηκόων Tρίτων Χωρών 

Συντονιστής του Έργου 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

Leo Wanner 

Tηλ: +34 93 542 2241 

Email: leo.wanner@upf.edu 

Ιστοσελίδα: 

http://www.welcome-h2020.eu 

Διάρκεια: 01/02/2020 – 31/01/2023 

Είδος Δράσης: Δράση Καινοτομίας (IA) 

Προϋπολογισμός: 4,272,870.50 € 

Συνεισφορά EC: 3,995,709.35 € 

Συνεργάτες/Εταίροι  

Universitat Pompeu Fabra     

Centre for Research and  

Technology Hellas 

Charles University 

Brno University of Technology 

Deutsches Forschungszentrum für Η 

Künstliche Intelligenz 

Sheffield Hallam University 

EVERIS 

Nurogames 

Método Estudios Consultores 

Mind Refuge 

Kentro Meleton Asfaleias 

Departament de Treball, Afers socials  i 

families 

CARITAS Verband Hamm e.V. 

 

PRAKSIS 

ISocial Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

Υποδοχή, Διαχείριση και Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τελικό Αποτέλεσμα 

Το WELCOME θα παρέχει μια πλατφόρμα σχεδιασμένη τόσο για κινητές 

συσκευές, η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των Yπηκόων Tρίτων 

Xωρών με εικονικούς βοηθούς, καθώς και μια για υπολογιστές για την 

υποστήριξη των φορέων που εργάζονται στην υποστήριξη Yπηκόων Tρίτων 

Xωρών . 

Επιθυμητό Αντίκτυπο 

Το WELCOME στοχεύει στης επίτευξη ισχυρού αντικτύπου σε περιπτώσεις 

όπως: 

o Ποιότητα στις πρακτικές υποδοχής και ένταξης Yπηκόων Tρίτων Xωρών  

o Προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

o Αποτελεσματικότητα των δημόσιων αρχών στη διαχείριση της υποδοχής/ 

ένταξης Yπηκόων Tρίτων Xωρών  

o Λύσεις με έξυπνους προσωπικούς βοηθούς συνομιλίας και καθοδήγησης 


