Το Πρόγραμμα της Οι.Ομ.Κω. για την
υποστήριξη του Επαναπατρισμού Νέων
στην Πόλη
Νικόλαος Ουζούνογλου
Πρόεδρος Δ.Σ. Οι.Ομ.Κω.
Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ

Ποιοι είναι οι Καταστατικοί
Σκοποί της Οι.Ομ.Κω.
• Η Αλληλεγγύη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Ιδρύματα της
Ομογένειας της Πόλης και γενικότερα προς τα μέλη της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης.
• Η μεταλαμπάδευση του πολιτισμού της Πόλης προς τις νέες γενιές.
• Η συμβολή στην συνέχιση της ύπαρξης της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης υπό συνθήκες ευημερίας,
ευνομίας και ασφάλειας.
• Προτεραιότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
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Serious Violations of International Humanitarian
Law

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. υπέρ της Νέας Γενιάς
• Χορήγηση υποστήριξης/υποτροφιών προς την σπουδάζουσα
νεολαία.
• Οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφώσεων σε θέματα:
• Ιστορίας και πολιτισμού.
• Επιχειρηματικότητα.
• Νέες τεχνολογίες.

• Απόκτηση εμπειρίας με εθελοντικές αποστολές στην Πόλη αλλά και
δράσεις μέσα στην Ελλάδα.
• Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών.
• Υποστήριξη επαγγελματικής αποκατάστασης.

Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ΑΕΙ.
• Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Παν. Koç
• Συνεργασία με την Εταιρεία ARÇELİK

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία
ARÇELİK
http://www.arcelikas.com/page/10/About
στην Κωνσταντινούπολη και το Μπόλου
Περίοδος: Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2019
Κλάδοι Μηχανικών:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων
Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής
Πληροφορικής
Εμπορίας προϊόντων:
Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δράσεις για την υποστήριξη
της Παλινόστησης Νέων στην Πόλη
• Ανοικτή τοποθέτηση του ζητήματος στις αρχές της Τουρκίας: Υπ.
Εξωτερικών, Προεδρεία πολιτών του εξωτερικού και KOSGEB (Küçük
Orta Şirketler Geliştirme Başkanlığı).
• Διαμόρφωση προγραμμάτων με άξονες:
• Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ΑΕΙ.
• Δημιουργία Αναπτυξιακών Κέντρων.
• Συνεργασία με Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας μαζί με Ερευνητικά
Εργαστήρια της Ελλάδος, Τουρκίας και χωρών της Ε.Ε.
• Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Επαναπατρισμού

The Establishment of Research
and Development Institutions

The Objective of the Project
• The Objective of the project is the establishment of 3-4
independent research institutes in Istanbul by the
constructive cooperation of the following components:
• Support of scientists of Rum Community of Istanbul both
within present and expatriate Community under the
coordination of Ec.Fe.Con.
• Support of Rum Community Welfare Foundation coordinated
by RUMVADER.
• Support of state funds of Turkish Government.

Components needed to unite their forces for
the success of the projects
• The role of the mentioned three factors will be:

– The Scientists: Organize the scientific infrastructure, make
available the human resources and brought the first funded
projects to the institutes. Ec.Fe.Con will support this endeavor.
– Rumvader: The provision with a reasonable rent cost real
estate which should be in a suitable condition to host the
research facilities.
– State funds: initial seed money to support the start of the
institutes.

Milestones

• The project should be implemented by achieving the
following milestones:
– M.1 Establish a Project Committee with the participation of
the 3 mentioned components(Start of the Project=0 month).
– M.2: Establish the Scientific Committees for each proposed
institute to support the establishment of them. Preparation of
a Master Plan (0-3 months).
– M.3 Start of the functioning at least two Institutes (3-15
months).
– M.4 Make the Institutes self sustained (15-36 months).

Proposed Scientific Topics
• The proposed topics by Ec.Fe.Con are:

• Biomedical Engineering with emphasis on
neurosciences and systems biology.
• Technologies to support Learning and
Education.
• Intelligent Transportation and Buildings.

Technologies to support Learning and
Education
The proposed project aims to serve as an accelerator of the sharing, adoption,
usage of a rich collection of innovative technologies that support teaching and
learning. It will demonstrate ways to involve school communities in innovative
teaching and learning practices through the effective use of eLearning
resources. It will promote community building between numerous schools of
Europe and empower them to use, within meaningful educational activities. It
will assess the impact and document the whole process into a roadmap that
will include guidelines for the design and implementation of effective resourcebased educational activities that could act as a reference to be adopted by
stakeholders in school education.

Empowering school communities
Through the creative use of new technologies, effective content
organization, and learning processes that respect local school
problems, the proposed project tries to address the challenge of
the “social appropriation of knowledge” by empowering all school
audiences, but mainly teachers, pupils and parents. The approach
to be followed contributes to the development of self-esteem, an
increased “sense of belonging”, and an improved perception of
one’s own capacity to solve problems and contribute to the
“construction of the surrounding community”. These factors have
been clearly related to the development of “social capital” and a
greater degree of conviviality and peace. The school component
and the community dimension of the project place an emphasis
on developing certain key values and attitudes that play an
important role in this process, such as the capacity of team work
and a spirit of collaboration as a way of developing learning
networks and communities.

The Open Discovery Space
The proposed project aims to create a unique, socially-powered, platform where
teachers, pupils, parents will be able to meet, share resources, find high quality
materials, and discuss/share on their educational use and usefulness. We strongly
believe that this will add to the sustainability of the portal a new dimension that
goes beyond existing content-oriented portals for school communities. The value of
this platform as well as the educational content that it will provide access to will be
coming by its users: their groups of interest; their social interactions; their learning
networks; their collective intelligence and experience.

• The Open Discovery Space initiative aims to demonstrate how the effective use of
eLearning resources provide powerful method for scaling-up and transferring pilot
implementations and for improving the students’s conceptions of learning and
schooling – methods which are essential for taking full advantage of the
opportunities ICTs pose.
• This will be achieved by a) bringing into the classroom activities that are based on
real-world problems and that involve students in finding their own problems, testing
ideas, receiving feedback, and working collaboratively with other students or
practitioners beyond the school classroom, providing tools and scaffolds that
enhance learning, support thinking and problem solving, model activities and guide
practice, represent data in different ways, and are part of a coherent and systemic
educational approach, b) giving students and teachers more opportunities to
evaluate the quality of their own thinking and products for feedback, reflection, and
revision, c) giving students and teachers the opportunity to interact with working
scientists, receive feedback from multiple sources, and d) building local and global
communities where teachers, teacher trainers and education policy makers, parents,
students, and other interested community people are included in order to expand
the learning environment beyond the school walls, and expand opportunities for
teachers’ professional development which includes helping teachers to think
differently about learners and learning, reduces the barriers between students and
teachers as learners, and creates new partnerships among students and parents.
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Self Economic Sustainability of the Institutes
• The self economic sustainability of the institutes will be
guaranteed through the following approaches:
– At the start of the operation of the institutes already running
projects funded by European projects will come as dowry by
the expatriate Rum scientists of Istanbul. A number of
scientist will repatriate in this context.
– The running costs will be kept minimum and the step by step
increase of the staff and infrastructure depending on the
projects will be undertaken in the framework of competitive
projects and on a latter stage with service provision of the
institutes to local and European industry.
– In order to guarantee the successful undertaking of funded
projects cooperation with various European, USA, Chinese and
other countries institutions will be utilized by the scientists to
support the project.

Συνεργασία με Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας μαζί με Ερευνητικά
Εργαστήρια της Ελλάδος, Τουρκίας και χωρών της Ε.Ε.

• Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων
στην Ελλάδα-Τουρκία και Γερμανία που συμφώνησαν την από κοινού
υποβολή προτάσεων με Ρωμαίικα Ευαγή Ιδρύματα της υποβολής
προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.
• Σε περίπτωση έγκρισης των προγραμμάτων ένας ερευνητής θα
μπορεί να εργαστεί με μερική απασχόληση στην Πόλη ως
εργαζόμενος του Ευαγούς Ιδρύματος. Έχουν ήδη υποβληθεί 2
προτάσεις.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών
Ανακοίνωση
27 Μαΐου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) σε συνεργασία με τις Ρωμαίϊκες
Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος
Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός
του Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας
γενιάς της Εκπατρισμένης Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που
επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτειρα γη των γονέων τους. Οι
δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις και
διαδικασίες:

1) Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που
επιθυμούν να εγκατασταθούν, εργαστούν και να ζήσουν στην
Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής.
2)Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλιννόστηση: τακτοποίηση
θεμάτων ιθαγένειας Τουρκίας , εύρεση στέγης και εργασίας. Η
ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Ταχύρρυθμη εκμάθηση
στοιχειώδους τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.
3)Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής.
Θα εξασφαλιστεί για εύλογο χρονικό διάστημα κατοικία και θα
καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης.
4)Μακροπρόθεσμη συνεργασία για την επίλυση πιθανών
προβλημάτων που θα προκύψουν.

• Κεντρική πολιτική και πάγια θέση της Οι.Ομ.Κω., τα τελευταία εννέα (9)
χρόνια, υπήρξε, πρωτίστως, ενώπιον των αρχών της Τουρκίας, ότι, η
κύρια συνιστώσα της θεραπείας των αδικιών και παραβιάσεων των
δικαιωμάτων που είχε υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, είναι η
υποστήριξη από το ίδιο το Κράτος της Τουρκίας της παλιννόστησης των
μελών της νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών και η διασφάλιση από το
ίδιο Κράτος του καθεστώτος ισονομίας, ισοπολιτείας και της τήρησης
των αρχών του Κράτους νόμων δικαίου (rule of law).
• Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από
την Κωνσταντινούπολη νέες ή νέοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
με την συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου εντύπου.
Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που τουλάχιστον
ένα μέλος τους διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας.
• Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

