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Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης  

για τους εταίρους του έργου UnionMigrantNet στην Αθήνα 

Το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης (MLP) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (6-10 Ιουνίου) 
ακολουθώντας προηγούμενη ανταλλαγή MLP στην Ιταλία (Μιλάνο-Πορντενόνε-Τεργέστη, 
9-14 Μαΐου). Σκοπός της επίσκεψης MLP, την οποία συνδιοργάνωσαν οι Έλληνες εταίροι: ο 
Δήμος Αθηναίων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και ο Οργανισμός Generation 
2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED), ήταν η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με 
ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας. Η δομή του MLP της 
Αθήνας περιελάμβανε δύο  προσεγγίσεις για την ένταξη- από την πλευρά των Δημόσιων 
φορέων και από την πλευρά της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
Συνδικάτων- ώστε να αναδείξει καλές πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο 
εμπλεκόμενων φορέων.  

Οι τρεις Έλληνες εταίροι συναντήθηκαν στην Αθήνα με τους συναδέλφους τους από την 
ETUC, την Πόλη του Μιλάνου, τον Δήμο Pordenone, τις FISASCAT & ANOLF CISL Milano 
Metropoli & ANOLF Nazionale, ANOLF Regionale FVG και CSIR FVGCARINZIA για να 
μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, προκλήσεις και παρεμβάσεις σχετικά με την ένταξη στην 
αγορά εργασίας πληθυσμών μεταναστών και προσφύγων.  

Η διαδικασία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οπτική γωνία όλων των 
διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στην υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων 
για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και την εύρεση εργασίας - π.χ. τοπική 
αυτοδιοίκηση (φορείς του δημόσιου τομέα ευρύτερα), Κοινωνία των Πολιτών, Συνδικάτα - 
και τόνισε τα οφέλη της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.   

 

READ MORE   

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047
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MLP επισκέψεις 

Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και Κέντρο Συντονισμού Δήμου 
Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και παρουσίαση των υπηρεσιών και των δράσεων κοινωνικής ένταξης. 

Το ΚΕΜ λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών - ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης για 

κοινωνικά δικαιώματα - σε πρόσφυγες και μετανάστες. Προσφέρονται επίσης δράσεις 

κοινωνικής ένταξης, όπως μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και πληροφορικής, 

επαγγελματική συμβουλευτική και διαπολιτισμικές δράσεις. 

       

 READ MORE  

Η συνεργασία πολλών ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ένταξης αναγνωρίστηκε ως 
προτεραιότητα μέσω μηχανισμών όπως το Κέντρο Συντονισμού Δήμου Αθηναίων για 
Θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 
110 οργανώσεις μέλη. Κύριος στόχος του είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των 
δημοτικών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην πόλη, 
προκειμένου να διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη 
μεταναστών και προσφύγων και να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή. 

READ MORE  

 

Ένα άλλο θέμα που υπογραμμίστηκε στη συνάντηση ήταν η σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των πόλεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν για τις 
δραστηριότητες του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη (CNI). Το CNI είναι ένα δίκτυο 18 
ελληνικών δήμων που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν συντονισμένες δραστηριότητες και 
παρεμβάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων, 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Το CNI υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες στην Ελλάδα και τον ΔΟΜ Ελλάδας βάσει τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο 
Αθηναίων.  

 

https://www.facebook.com/kemathens
https://www.facebook.com/kemathens
https://www.facebook.com/kemathens
https://www.accmr.gr/
https://www.accmr.gr/
https://www.accmr.gr/
https://www.accmr.gr/
https://www.cnigreece.gr/en/


 

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης: Ένταξη στην αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο 

     

Στις 8 Ιουνίου, ο Δήμος Αθηναίων φιλοξένησε μια «Εκδήλωση ευαισθητοποίησης» με επίκεντρο τις προκλήσεις της 
ένταξης στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο τοπικών αλλά και εθνικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που 
υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΑ, επικεντρώθηκε σε 
εμπόδια και προκλήσεις που εντοπίστηκαν τόσο από την πλευρά των ΥΤΧ όσο και από την πλευρά των εργοδοτών. 
Τονίστηκε επίσης ο ενεργός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με 
τον αντίκτυπο της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς των ΥΤΧ σε σχέση με την απορρόφηση στην 
εργασία.  

         

Επισκέψεις μελέτης  

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων MLP, Συνδικάτα, Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και εμπορικά επιμελητήρια μοιράστηκαν την εμπειρία τους σχετικά με την απασχόληση και την ένταξη 
προσφύγων και μεταναστών και επισκέφθηκαν αρκετούς φορείς, οργανισμούς και ΜΚΟ στην Αθήνα: 
 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) 

Το ΕΚΑ είναι το μεγαλύτερο Περιφερειακό Συνδικάτο στην Ελλάδα και 
συνεργάζεται στενά τόσο με τις δημόσιες αρχές όσο και με εκπροσώπους 
της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα της μετανάστευσης και 
της εργασίας από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Ακολουθώντας αυτή την 
παράδοση, η Δομή Μεταναστών EKA δημιουργήθηκε το 2006 και αποτελεί 
μέρος του UnionMigrantNet της ETUC. Η Δομή Μεταναστών EKA παρέχει 
νομική και επαγγελματική ατομική και ομαδική συμβουλευτική για 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα σε όλους τους αλλοδαπούς πολίτες 
στην Ελλάδα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και αποτελεί το 

σημείο σύνδεσης για τη μετανάστευση και την εργασιακή ένταξη μεταξύ των Σωματείων μελών του ΕΚΑ (Αθήνα & 
Περιφέρεια Αττικής), διάφορες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων, και δημόσιων αρχών.  

 

https://eka.org.gr/


 

Κέντρο ADAMA   

Οι αιτούντες άσυλο και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα μπορούν να απευθυνθούν στο Adama 
Center για πολύτιμη υποστήριξη για την εύρεση εργασίας και τη σύνδεση με πιθανούς εργοδότες. Το κέντρο 
λειτουργεί επίσης για την υποστήριξη επιλέξιμων δικαιούχων με τις αιτήσεις τους στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται αυτοπροσώπως, αλλά και εξ αποστάσεως, στις ακόλουθες γλώσσες: 
Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Σοράνι και Ουκρανικά, καθώς δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από την 
Ουκρανία είναι επίσης επιλέξιμοι για το πρόγραμμα. Το κέντρο λειτουργεί από την Caritas Hellas, σε συνεργασία με 
την Catholic Relief Services και σε συνεργασία με την UNHCR. 

 

 Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 Σκοπός του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου 
Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια 
και βιώνουν τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση. Μέσα 
από τις δομές του, το Κέντρο υποστηρίζει κάθε μήνα περίπου 26.000 
συμπολίτες.  

 

 

Solidarity Now, Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2014 και 
από τότε υπήρξε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας 
μεταξύ ενός δημόσιου φορέα (Δήμος Αθηναίων), της Κοινωνίας των 
Πολιτών και θεσμικών επιχορηγήσεων. Το Κέντρο ακολουθείται η 
πολιτική της «ανοιχτής πόρτας», που σημαίνει ότι υποδέχεται όλους 
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αδιακρίτως. Προσφέρει 
κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη – συμβουλευτική, 
νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες απασχολησιμότητας, παροχή 
συμβουλευτικής και λογιστικής υποστήριξης και υπάρχει και Κέντρο 
για το Παιδί  (από το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού») για 
παιδιά από 0 έως 12 ετών. 

 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών  

       

https://help.unhcr.org/greece/el/where-to-seek-help/adama-center/
https://caritas.gr/
https://www.crs.org/
https://www.unhcr.org/
https://kyada-athens.gr/
https://kyada-athens.gr/
https://kyada-athens.gr/
https://www.solidaritynow.org/en/kentro-allileggiis-athinas/
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=English&type=index


 

 

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι ένα δίκτυο οργανώσεων και κοινοτήτων μεταναστών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2002, λειτουργεί ως σωματείο – φορέας και τα μέλη του ανέρχονται σήμερα σε περίπου 40 
Κοινότητες – Οργανώσεις Μεταναστών και Προσφύγων. Αποστολή του είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών 
μέσω της ενίσχυσης της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και συμμετοχής τους, μέσω της συνεργασίας με φορείς, 
ΜΚΟ και κοινωνία - σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR) 

 Η GCR είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση και δραστηριοποιείται 
από το 1989 στον τομέα του ασύλου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Σε καθημερινή βάση, το GCR 
καλωσορίζει και προσφέρει δωρεάν νομικές και κοινωνικές 
συμβουλές και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και άτομα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες που δικαιούνται διεθνή προστασία, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευάλωτες περιπτώσεις, όπως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα εμπορίας κλπ. Απώτερος στόχος 
είναι η προστασία και η ομαλή ενσωμάτωσή τους 

 

 

 

 Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) 
Η τελευταία επίσκεψη MLP φιλοξενήθηκε από το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (G2RED) - τον τρίτο 
Έλληνα εταίρο του έργου UMN. Το G2RED παρουσίασε στους συμμετέχοντες στο MLP τη συνεργασία με τη Δομή 
Μεταναστών EKA σε υποθέσεις παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και υπεράσπισης και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους δικαιούχους τους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τους μετανάστες, τις άδειες διαμονής, 
τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας και τη διαδικασία πολιτογράφησης. Μετά την 
παρουσίαση ακολούθησε ενεργή συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές στη νομοθεσία των δύο χωρών, 
την ισότιμη ένταξη της Δεύτερης Γενιάς και άλλες συναφείς προκλήσεις. 

 

 

 

https://www.gcr.gr/en/
https://g2red.org/


 

 

 

 

 

 

 


