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σε σχέση µε την Αγορά Εργασίας

ПОД С И ВА Н ЕΛ

M d , m j

Έξι µήνες µετά την έκδοση του δεύτερου ηλεκτρονικού Newsletter της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Ενδυνάµωση των οικονοµικών Μεταναστών και
Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας», που εκδίδεται στο πλαίσιο της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας «Equal» (Β’ Κύκλος Υλοποίησης), µε σκοπό να συµβάλλει στην
ενηµέρωση σχετικά µε την προσπάθεια για ισότιµη άσκηση των εργασιακών
δικαιωµάτων των µεταναστών και προσφύγων στη χώρα µας, σας καλωσορίζουµε στο
τρίτο τεύχος.
Θεωρούµε πολύ θετικό το γεγονός, ότι η ιστοσελίδα της Α.Σ. 
(www.equal-ine-kek.gr) αποτέλεσε γέφυρα ενηµέρωσης, συµµετοχής και
δικτύωσης τόσο των µεταναστών και προσφύγων, όσο και όλων όσων εµπλέκονται και
δραστηριοποιούνται σε θέµατα υποστήριξης τους.
Θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε για την ανταπόκριση σας στην προσπάθεια µας και
να σας πούµε, ότι σε αυτό το τεύχος ένα µεγάλο κοµµάτι είναι αφιερωµένο στις 
7 δοµές Υποστήριξης Μεταναστών Προσφύγων που βρίσκονται σε Αθήνα, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, καθώς η λειτουργίας τους έχει ήδη 
ξεκινήσει και θεωρούµε πολύ σηµαντικό να σας ενηµερώσουµε για τις δραστηριότητες
τους.
Το τέταρτο και τελευταίο τεύχος του Newsletter θα εκδοθεί σε 6 µήνες. Έως τότε 
περιµένουµε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας. 

                                      
Η συντακτική οµάδα
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Γραφεία  Υποστήριξης  Μεταναστών – Προσφύγων
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υπηρεσιών  των επτά  Γραφείων Υποστήριξης Μεταναστών –Προσφύγων, 
όπου τοποθετήθηκαν και απασχολούνται τα 15 καταρτιζόµενα στελέχη από το Μάιο του 2006, αναπτύσσονται 
συστηµατοποιηµένες συνεργασίες µεταξύ φορέων, στελεχών, ανθρώπων–κλειδιά, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά και συµπληρωµατικά πεδία και διαθέτουν το θεσµικό και λειτουργικό 
υπόβαθρο να επηρεάζουν πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Μέσω αυτών των συνεργασιών που 
αναπτύσσονται τοπικά, επιδιώκεται η σύνδεση των διαφορετικών προσεγγίσεων, απόψεων, τεχνογνωσίας, 
συµφερόντων που σχετίζονται µε την µετανάστευση (και που εκφράζονται µέσω φορέων, συλλογικών 
οργανώσεων, κ. α.), ώστε να ενισχυθούν πρωτοβουλίες και να διερευνηθούν πεδία παρέµβασης για την 
δηµιουργία περιβάλλοντος ισότιµης άσκησης των δικαιωµάτων των µεταναστών και προσφύγων, µε έµφαση σε 
εκείνα που αφορούν την εργασία. 

Ειδικότερα κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών των Γραφείων επιδιώκεται η ενεργοποίηση σε ατοµικό, 
οµαδικό και συλλογικό επίπεδο καθώς και η ανάληψη δράσεων σταδιακά µε την ανάπτυξη του έργου, όπου 
θα γίνονται παρεµβάσεις στις κοινωνικές, θεσµικές συνθήκες και όρους ένταξης των µεταναστών.    

Η λειτουργία των νεοσύστατων Γραφείων υποστήριξης µεταναστών, προς αυτή την κατεύθυνση, προϋποθέτει 
την ανάπτυξη συνεργασίας µε συνδικάτα, φορείς, µεταναστευτικά σχήµατα και ΜΜΕ έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίµα για τη δικτύωσή τους. 

Έτσι κατά τους πρώτους µήνες λειτουργίας των γραφείων, τα στελέχη τους επιδιώκουν  να γνωρίσουν :
 το άµεσο εργασιακό περιβάλλον τους 
 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα της αγοράς εργασίας, 
 την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των µεταναστών της περιοχής τους, τις ανάγκες τους, τα 

προβλήµατα , τις δυνατότητες τους, κ.α.
  
Η ανάπτυξη των συνεργασιών, που λαµβάνει χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των 
Γραφείων, περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

Α) εσωτερικό περιβάλλον

 Άµεσο εργασιακό περιβάλλον (∆.Σ. εργατικών κέντρων, συνδικαλιστικά στελέχη, σωµατεία, κ.α.) για τη 
διερεύνηση απόψεων, προτάσεων, θέσεων δραστηριοτήτων  για  τους µετανάστες

 Επαφή µε σωµατεία εργαζοµένων, οµοσπονδίες, κ.α. προκειµένου να αναζητηθούν ποσοτικά στοιχεία 
για µετανάστες, ειδικότερα  προβλήµατα ανά κλάδο, κ.α. 

 Επιπλέον άµεσες  συνεργασίες των στελεχών είναι  :

 µε την οµάδα EQUAL του KEK INE/ ΓΣΕΕ 
 µε τα στελέχη-συµβούλους των άλλων γραφείων  
 µε τα στελέχη των εταίρων φορέων που συµµετέχουν στην Α.Σ. 

Β) εξωτερικό περιβάλλον  

 Φορείς που ασχολούνται µε µετανάστες – πρόσφυγες (∆ηµόσιοι φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς 
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, ΜΚΟ, κ.α)

 Φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών 
 Τοπικό Τύπο και ΜΜΕ
 Πανεπιστήµια, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκοµείων, κ.α.
 Επιχειρηµατικές ενώσεις τοπικής οικονοµίας π.χ. επιµελητήρια 

  Κατά την ανάπτυξη των παραπάνω συνεργασιών εξειδικεύονται κάθε φορά οι στόχοι και λαµβάνονται υπόψη 
στοιχεία, όπως το είδος των φορέων, το προφίλ, ο αριθµός, ο ρόλος τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η µορφή 
και η βαρύτητα της συνεργασίας, τα είδη των υπηρεσιών των φορέων. 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αντλούνται, επεξεργάζονται και αξιοποιούνται από τα στελέχη, αναζητώντας 
παράλληλα τρόπους αξιοποίησης τους και πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο διεύρυνσης της δικτύωσης από 
κάθε Γραφείο και από τη βάση προς τα πάνω. Επιπλέον όλα αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται στο
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Μεταναστών µε το οποίο συνεργάζονται συστηµατικά  τα στελέχη των 
γραφείων και υπάρχει αλληλοτροφοδότηση και ενηµέρωση µεταξύ τους.    
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Παρατηρούµε λοιπόν ότι  µολονότι υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο στόχων, κάθε γραφείο υποστήριξης µεταναστών 
ανάλογα µε την περιοχή που αναπτύσσει τη δραστηριότητα του παρουσιάζει  διαφορετική δυναµική  η οποία 
συνίσταται κυρίως :

α) στις τοπικές ιδιοµορφίες, δεδοµένου, ότι οι δοµές κατανέµονται γεωγραφικά σε διαφορετικές πόλεις και
περιφέρειες (αστικές και µη περιοχές, µεγάλος /µικρός αριθµός µεταναστών, ύπαρξη ή µη συλλόγων µεταναστών, 
είδος και ειδικότητες εργασιών, κ.α.), 

β) στην ιδιοµορφία του άµεσου εργασιακού περιβάλλοντος (εργατικό κέντρο, ύπαρξη ή µη δοµής ΚΕΚ ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ, αριθµού των εργαζόµενων, την υλικοτεχνική υποδοµή, αριθµού και σύνθεση σωµατείων, κ.α.) 

γ) στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στελεχών που εργάζονται στις δοµές, τους συγκεκριµένους ρόλους που 
αναλαµβάνουν, τις ευθύνες και τις αρµοδιότητες, το πως αντιλαµβάνονται το ρόλο τους στο έργο και τους 
στρατηγικούς στόχους 

δ) στο ειδικότερο κοινωνικό, οικονοµικό, θεσµικό και ιστορικό πλαίσιο κάθε περιοχής, κ.α.  

Έτσι οι ιδιαιτερότητες της κάθε δοµής επιβάλουν διαφορετικές επιλογές και το διαφορετικό σχεδιασµό ανά 
δοµή. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι υπηρεσίες και η δικτύωση κάθε δοµής αναπτύσσεται βήµα – βήµα, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της σ΄ ένα ενιαίο πλαίσιο κεντρικών επιδιώξεων. 

Ο σχεδιασµός της ανάπτυξης υπηρεσιών των γραφείων για το πρώτο χρονικό διάστηµα αφορούσε 5 
προτεραιότητες (α. Εργασιακό Περιβάλλον, β. Σωµατεία εργαζοµένων, οµοσπονδίες, γ. Φορείς, δ. Μεταναστευτικά 
σχήµατα ε. Τοπικό Τύπο και ΜΜΕ). Στη συνέχεια οι προτεραιότητες αυτές εξειδικεύτηκαν περαιτέρω ανά γραφείο 
ανάλογα µε τους ιδιαίτερους στόχους, τη δυναµική και τα χαρακτηριστικά της..   

Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παίζουν τα ίδια τα στελέχη των γραφείων, γι 
αυτό το λόγο απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες προκειµένου να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν συνεργασίες. Η 
προσπάθεια ανάπτυξης των ικανοτήτων αυτών (η οποία ξεκίνησε από την κατάρτιση τους) αποτελεί µέρος και της 
συνεχούς και εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση τους στο ίδιο το πεδίο µε 
την υποστήριξη του εκπαιδευτή και µε έµφαση στην αυτοµόρφωσή τους. Η συνεχή εκπαίδευση των στελεχών θα 
εναλλάσσεται στο πλαίσιο των συναντήσεων, workshop, εκδηλώσεων κ.α.  
Συγκεκριµένα, οι δοµές υποστήριξης µεταναστών και προσφύγων καθώς και τα στελέχη που εργάζονται σ΄ αυτές 
είναι :

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ

Γ’ Σεπτεµβρίου 48Β,
Αθήνα
τηλ.  210-8836917, 210-
8841818
  
Αρµόδια άτοµα:

Σταµούλη Ελένη
Νεντελτσέβα Βάνια

ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Φερρών 18, Πλ. Βικτωρίας,  
τηλ.210-8216611, 

Αρµόδια άτοµα:

Μάλλιου ∆ήµητρα

Σασάτη  Άντλα 

Μουάµπα Φρέντυ

Ανουάρ Eκµπάλ

ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Κολοκοτρώνη 20, Πάτρα, 

Τηλ.2610-226300 , 2610-276717

Αρµόδια άτοµα:

        Κανελλοπούλου Βασιλική 

      Παπανικολάου Μαρία – Θεώνη

ΜΑΚΙΝΕ

Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη,

Τηλ. 2310-556349

Αρµόδια άτοµα:

Εγγλέζου Ευγενία 

Ντάκο Μιµόζα

PRAKSIS

Aρκαδιουπόλεως 1 και Αγ.

∆ηµητρίου,  Θεσσαλονίκη   
         
   Τηλ. 2310-556145

Αρµόδιο άτοµο:

              Πανταζή Στεφανία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

∆.Ο Σκυλίτση 19,  Πειραιάς,

 Τηλ. 210-4100830 

          Αρµόδια άτοµα:

Φιλιπποπούλου Βάια 

Ζουραβλίοβα Ιρίνα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΟΛΟΥ

Μακρυνίτσας 38, Βόλος

Τηλ.24210-25006, 

24210-24735

Αρµόδια άτοµα:

Λουφοπούλου Γλυκερία

Περιστεροπούλου ∆ήµητρα
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το γραφείο της Θεσσαλονίκης επικεντρώνεται κυρίως στα εργασιακά ζητήµατα που απασχολούν

τους µετανάστες. Έτσι µέσα από συνεργασίες που αναπτύξαµε διαπιστώσαµε την απουσία των

µεταναστών, τόσο σε συλλόγους , όσο και σε σωµατεία εργαζοµένων. Θεωρώντας, ότι η

ενσωµάτωση στη νόµιµη αγορά εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα άρσης της ξενοφοβίας και

του κοινωνικού αποκλεισµού, στοχεύουµε αρχικά στην επαφή των συνδικάτων και των

µεταναστών για τη διεκδίκηση των εργασιακών τους συµφερόντων παράλληλα µε την

προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων των µεταναστών µε συνεργασίες και

παραποµπές σε κατάλληλους φορείς .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το γραφείο ενηµέρωσης του Ε.Φ.Μ. έκανε αρκετή δουλεία σε ότι αφορά τη δικτύωση και την

ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία της ∆οµής . Είχαµε ιδιαίτερη κίνηση µετά τον πρώτο µήνα

λειτουργίας. Συνολικά  πάνω από 500 άτοµα επισκέφτηκαν τη δοµή µε κάποιο θέµα. Σε γενικές

γραµµές το κλίµα είναι θετικό. Πολλοί γνωρίζουν τη δράση του Ε.Φ.Μ. και είναι εύκολο να

εµπιστευτούν την πληροφόρηση που έρχεται από το γραφείο µας. Η δυσκολία ήταν αρχικά ότι

εµείς έπρεπε να αλλάξουµε τον τρόπο που βλέπουµε την διαχείριση και οργάνωση του γραφείου

και να συντονιστούµε....Μην ξεχνάτε ότι όλοι είµαστε στελέχη του ΕΦΜ µε πολύχρονη εθελοντική

δράση που σηµαίνει πολύ δουλειά χωρίς όµως σταθερό πρόγραµµα και οργάνωση σύµφωνα µε

τα δεδοµένα των µεγάλων οργανισµών και ινστιτούτων. Ελπίζουµε λοιπόν να τα καταφέρουµε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Το Γραφείο Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων στο ΕΚΑ υποδέχεται καθηµερινά 

µετανάστες που αντιµετωπίζουν εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά προβλήµατα, αφού στην 

Αθήνα είναι συγκεντρωµένος ένας µεγάλος αριθµός . Για την καλύτερη υποστήριξή τους, έχουµε 

κάνει επαφές µε σωµατεία, φορείς και κοινότητες µεταναστών. Η ενηµέρωση γίνεται εκτός από 

τα ελληνικά, και στα βουλγάρικα, τα ρώσικα, τα πολωνικά και τα αγγλικά. Προσπάθειά µας είναι 

να βοηθήσουµε στην πληροφόρησή των εργαζόµενων µεταναστών και στη διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων τους µε συλλογικό τρόπο. Έχουµε υποστηρίξει µέχρι στιγµής πάνω από 100 

περιπτώσεις και ελπίζουµε ο αριθµός αυτός να µεγαλώσει πολύ στο µέλλον.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ 7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ -ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΙΠΑΝ:
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η  πόλη του Πειραιά µε επίκεντρο το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και την έντονη εµπορική 

δραστηριότητα   που αναπτύσσεται, «απασχολεί» χιλιάδες εργαζόµενους  είτε σε επιχειρήσεις 

στη ναυπηγό-επισκευαστική ζώνη, σε πλοία επιβατικά και εµπορικά ,σε τουριστικά γραφεία, σε 

ναυτιλιακές εταιρίες αλλά και άλλους τοµείς όπως βιοτεχνίες, εργοστάσια και  εµπορικά κέντρα.  

Με  το έργο  «Ενδυνάµωση των οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων στην αγορά 

εργασίας», στο οποίο συµµετέχει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, γίνεται µια συνειδητή 

προσπάθεια  προσέγγισης  του µεταναστευτικού  χώρου του τόπου µας, µε σκοπό να 

καταγραφούν  εργασιακά προβλήµατα και να προταθούν λύσεις σε ένα συλλογικό επίπεδο. 

Καταρχήν εστιάσαµε στη συγκέντρωση πληροφοριών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για 

όσους φορείς ασχολούνται µε µετανάστες , για το πώς δραστηριοποιούνται οι οργανωµένες 

κοινότητες των µεταναστών και για τη συµµετοχή τους στο συνδικαλιστικό χώρο.  Με τη 

δηµοσιοποίηση του γραφείου µας, ξεκινάει η επόµενη φάση του έργου µας  όπου επιδιώκουµε 

να προσεγγίσουµε τον µετανάστη- εργαζόµενο παρέχοντας  συµβουλευτική επί εργασιακών 

ζητηµάτων καθώς και να ενεργοποιήσουµε τη  δικτύωση  των φορέων και επωφελουµένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
PRAKSIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από την καθηµερινή επαφή στη δοµή υποστήριξης µεταναστών που λειτουργεί στην PRAKSIS 

είναι φανερό ότι οι µετανάστες και οι µετανάστριες που διαβιούν στην χώρα µας αντιµετωπίζουν 

σε µεγάλο βαθµό νοµικά, εργασιακά, κοινωνικά, και πολιτισµικά  προβλήµατα. Πολλοί από 

αυτούς είναι παράνοµοι και εποµένως ανασφάλιστοι.

Οι λόγοι µη υποβολής αιτήσεων εστιάζονται κυρίως στη µειωµένη πληροφόρηση από τη µεριά 

της πολιτείας αλλά και των συλλόγων των µεταναστών και άλλων οργανώσεων και 

συλλογικοτήτων, στη µη κινητικότητα και δραστηριοποίηση των ίδιων των αλλοδαπών, στο 

µεγάλο κόστος της διαδικασίας, στην έλλειψη των απαιτούµενων εγγράφων και στα κενά που 

παρουσίαζε το νοµοθετικό πλαίσιο. 

Τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια συλλογικής συσπείρωσης µε σκοπό τη διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων των µεταναστών/τριών από το Φόρουµ Μεταναστών Θεσσαλονίκης.  



Σελίδα 6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Στην Πάτρα µένουν και εργάζονται χιλιάδες οικονοµικών µεταναστών και προσφύ-γων. Παρόλο

που υπάρχουν κάποιες ευαισθητοποιηµένες οµάδες πολιτών και µικρές αντιπροσωπείες ΜΚΟ

και αντιρατσιστικών οργανώσεων, δεν έχουν γίνει µεγάλα βήµατα για την ένταξη των

µεταναστών. Στόχος µας είναι η ενθάρρυνσή τους για ενεργό συµµετοχή και αυτοοργάνωση.

Στηρίζουµε την προσπάθεια σύστασης του πρώτου συλλόγου µεταναστών στη πόλη και

µεσολαβούµε στην επαφή τους µε τα σωµατεία εργαζοµένων, από τα οποία απουσιάζουν σε

µεγάλο βαθµό. Επιπλέον, τους παρέχουµε πληροφόρηση και έχουµε δηµιουργήσει ένα δίκτυο

συνεργασίας µε όλους τους τοπικούς φορείς που ασχολούνται µε την οµάδα στόχο. Eπιπλέον,

οργανώνουµε τµήµατα εκµάθησης ελληνικών στο ΚΕΚ-ΙΝΕ µε την υποστήριξη του Εργατικού

Κέντρου. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ

Το γραφείο υποστήριξης µεταναστών του Βόλου έχει ως προτεραιότητα του την δηµιουργία

δικτύου ατόµων και φορέων, ικανού να στηρίξει τους µετανάστες. Έτσι, επικοινωνήσαµε µε

φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της µετανάστευσης, µε σωµατεία εργαζοµένων σε

κλάδους όπου ασχολούνται µετανάστες και µε συλλόγους µεταναστών. Η συµµετοχή µας στο 1ο

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Βόλου έκανε ευρύτερα γνωστή τη δοµή και βοήθησε στην ήδη

υπάρχουσα δικτύωση. Απώτερος σκοπός µας, είναι να φέρουµε κοντά τους φορείς, συλλόγους

µεταναστών, ώστε να αναπτύξουµε κοινές δράσεις, να δούµε τα πεδία που µπορούµε να

παρέµβουµε και να συµβάλλουµε στην δηµιουργία περιβάλλοντος ισότιµης άσκησης

δικαιωµάτων µεταναστών, κυρίως αυτών που αφορούν την εργασία τους.

Newsletter του <Παρατηρητηρίου και ∆ικτύου ∆οµών για την Ενδυνάµωση 
των Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας>

Τεύχος 3 - ∆εκέµβριος  2006
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Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην 

πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της 

ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Οι άµεσα επωφελούµενοι από το πρόγραµµα είναι οι 

οµάδες που βιώνουν την ανισότητα ή /και τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας.

Το Σχέδιο µε  τίτλο «Παρατηρητήριο και ∆ίκτυο ∆οµών για την Ενδυνάµωση των
Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας» υλοπoιείται από την 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Μεταναστών και Προσφύγων στην 

Αγορά Εργασίας» από το Μάιο του 2005 και θα ολοκληρωθεί το ∆εκέµβριο του 2007. 

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την έκδοση του προηγούµενου  newsletter, δηλαδή  από το 

Μάιο του 2006 και µέχρι σήµερα, οι δράσεις που αναπτύχθηκαν αφορούν:

Οργάνωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Μεταναστών (ΠΑΜ). Το 

ΠΑΜ έχει συµπεριληφθεί στο δικτυακό τόπο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr) και  στην 

ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Η ιστοσελίδα είναι άµεσα προσβάσιµη τόσο στους 

επισκέπτες της οµάδας – στόχου όσο και στο ευρύ κοινό. Το περιεχόµενο του τροφοδοτείται και 

εµπλουτίζεται συστηµατικά. Μεταξύ άλλων  περιλαµβάνει: άρθρα σχετικά µε το µεταναστευτικό 

φαινόµενο στην Ελλάδα, το υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες 

και οικονοµικούς µετανάστες (Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις του 

εθνικού θεσµικού πλαισίου, Ανακοινώσεις,  Κοινοτικές Οδηγίες και υλικό γενικά για το κοινοτικό 

θεσµικό πλαίσιο), µελέτες,  ερωτηµατολόγια για τη συλλογή και επεξεργασία  στοιχείων σχετικών 

µε τους επωφελούµενους των δοµών. Φορείς υλοποίησης: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΑΚΡΩΝΥΜΟ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Έρευνα Καταγραφής και Αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών υποστήριξης των 
µεταναστών και προσφύγων. Ολοκληρώθηκε η «Τελική Έκθεση πεπραγµένων για τις 

µεταναστευτικές πολιτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη και τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου για 

την παροχή υπηρεσιών στους µετανάστες και πρόσφυγες».

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, συντάχθηκαν τα ερωτηµατολόγια (3) για την πραγµατοποίηση 

των συνεντεύξεων σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών στους µετανάστες και την καταγραφή, 

ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στην ένταξη των µεταναστών, 

διενεργήθηκαν οι συνεντεύξεις και ολοκληρώθηκε η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

της εµπειρικής έρευνας µέσα από την επεξεργασία 120 συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων.  Τα 

ερωτηµατολόγια αφορούσαν τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε µετανάστες, τους φορείς 

που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες και εκπροσώπους φορέων των µεταναστών. Η έρευνα 

διενεργήθηκε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα και  στο Βόλο.  

Φορέας Υλοποίησης: Πάντειο Πανεπιστήµιο-ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
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Λειτουργία των επτά δοµών/γραφείων υποστήριξης µεταναστών και προσφύγων κατά κύριο 

λόγο σε θέµατα εργασίας. Οι δοµές λειτουργούν   στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, 

στην Πάτρα και στο Βόλο (από  το  Μάιο του 2006). Η δράση των δοµών και των στελεχών τους 

κατά το διάστηµα αυτό επικεντρώθηκε:

 Στην ανάπτυξη και διεύρυνση της δικτύωσης µε:  α)συλλογικούς φορείς εργαζοµένων

(Σωµατεία, Οµοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα) σε τοπικό επίπεδο β) συλλογικούς φορείς

µεταναστών (Οργανώσεις, Κοινότητες, Σύνδεσµοι Μεταναστών) σε τοπικό επίπεδο γ)

δηµόσιους και µη δηµόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται ή / και παρέχουν υπηρεσίες

στους µετανάστες (∆ήµοι, Περιφέρειες, Οργανισµοί Ασφάλισης, Νοσοκοµεία, ΜΚΟ, κ.α) σε

τοπικό επίπεδο

 Στην παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης, συµβουλευτικής, ενδυνάµωσης, παραποµπής,

επίλυσης εργασιακών ζητηµάτων, κ.α.  σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις µεταναστών 

 Σε ενέργειες δηµοσιοποίησης του έργου σε τοπικό επίπεδο

 Στη διοργάνωση ηµερίδων δηµοσιοποίησης και εργαστηρίων διεύρυνσης της δικτύωσης µε

στελέχη άλλων φορέων υποστήριξης µεταναστών, σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους

υλοποίησης των σχετικών δράσεων.

Η λειτουργία των δοµών στηρίζεται σε ενιαίο σχεδιασµό και υποστηρίζεται συστηµατικά  από το

Συντονιστή του Έργου, µέσω συνεχούς  ενηµέρωσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και

συµβουλευτικής στήριξης των στελεχών των γραφείων.  

Φορείς υλοποίησης: Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Φόρουµ Μεταναστών/

Ελληνοσουδανικός Σύνδεσµος Φιλίας, PRAKSIS,  ΜΑΚΙΝΕ,  ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ Αθήνα, Πάτρα

και Βόλος)

∆ιεύρυνση της δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης µέσω της διοργάνωσης
εργαστηρίων για στελέχη των δοµών του πυρήνα και του διευρυµένου δικτύου. 

∆ιοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε εργαστήρια τοπικού χαρακτήρα, στις πόλεις 

δραστηριοποίησης των δοµών (Αθήνα, Βόλος, Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη). Στα εργαστήρια

συµµετείχαν στελέχη Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, δηµόσιων φορέων και µη δηµόσιων

φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στους µετανάστες, εκπρόσωποι  οργανώσεων των

µεταναστών κ.α. Αντικείµενο των εργαστηρίων αποτέλεσε ο εντοπισµός προβληµάτων κατά την

ανάπτυξη της δικτύωσης, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η παρουσίαση προτάσεων για την

αποτελεσµατικότητα της δικτύωσης και τη διεύρυνση της.  Φορέας υλοποίησης: ΚΕΘΙ σε

συνεργασία µε τα κατά τόπους γραφεία υποστήριξης Μεταναστών της Αναπτυξιακής Σύµπραξης

και το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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∆ιακρατική συνεργασία. Οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε  συνάντηση/workshop µε τους 

διακρατικούς Εταίρους στην Αθήνα µε αντικείµενο την άµβλυνση των διακρίσεων. Στο πλαίσιο 

των  workshop υλοποιήθηκαν και εργασίες σχεδιασµού του οδηγού άµβλυνσης των διακρίσεων 

στο χώρο εργασίας. Στη συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι των Συµπράξεων της Γερµανίας, 

Ισπανίας, Πολωνίας, στελέχη των γραφείων υποστήριξης µεταναστών και προσφύγων και 

εκπρόσωποι Φορέων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Σύµπραξη. Φορείς υλοποίησης: ΚΕΚ ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ,  ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

∆ηµοσιοποίηση του έργου, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, των 
Κοινωνικών εταίρων, της Οµάδας στόχου, Συµβούλων κ.α.. Στο πλαίσιο αυτής οργανώθηκαν 

πέντε ηµερίδες σε τοπικό επίπεδο στις περιοχές δραστηριοποίησης των γραφείων υποστήριξης 

µεταναστών της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Αθήνα, Βόλος, Πάτρα, Πειραιάς, Θες/νίκη). 

Αντικείµενο των ηµερίδων ήταν «Μετανάστες, Εργασιακά ∆ικαιώµατα και Συνδικάτα». Στόχος 

ήταν, µεταξύ άλλων και η δηµοσιοποίηση των δράσεων του σχεδίου και κυρίως της  λειτουργίας 

των δοµών του δικτύου στις αντίστοιχες περιοχές. Εισηγητές στην ηµερίδα ήταν εκπρόσωποι 

Συνδικάτων, οργανώσεων Μεταναστών, στελέχη του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ και των κατά τόπους 

γραφείων υποστήριξης Μεταναστών. Επιπρόσθετα πραγµατοποιήθηκαν δηµοσιεύσεις στον 

Τύπο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Τέλος  ενηµερώνεται σε συνεχή βάση  ο δικτυακός 

τόπος  του έργου και  συντάχθηκε το  ανά χείρας newsletter . Φορείς υλοποίησης: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 

ΕΕ∆Ε, ΕΣΠ

Στο επόµενο χρονικό διάστηµα, οι εργασίες του έργου θα επικεντρωθούν  στη συνέχιση των 
παραπάνω δράσεων, ενώ προβλέπεται και η έναρξη νέων  όπως η επιµόρφωση πολιτισµικών 

διαµεσολαβητών, η οργάνωση κύκλων επιµόρφωσης µεταναστών, στελεχών/συµβούλων 

υποστήριξης µεταναστών και εκπροσώπων των  κοινωνικών Εταίρων, η λειτουργία 

Πολυπολιτισµικού Κέντρου Παιδείας, η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών 

διεύρυνσης της δικτύωσης.
Ο ∆ικτυακός Τόπος της Α.Σ. 

«Ενδυνάµωση των οικονοµικών Μεταναστών και 
Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας»

http://www.equal-ine-kek.gr/
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MAKINE
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αισώπου 24, 54627, Θεσ/νίκη, 2310-556349

ΚΕΘΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 10681, Αθήνα, 210-3898017, 210-3898035
       

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αγ. Μελετίου 166, 104 45,  Αθήνα, 210-85 44 666

ΚΕΚΜΟΚΟΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Τµ. Κοινωνικής Πολιτικής
Λ. Συγγρού 134,  17671, Αθήνα, 210-9338473, 210-7621857, 210-8238492

ΕΛΛΗΝΟΣΟΥ∆ΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
Κεφαλληνίας 2Α, 11361, Αθήνα, 210-8232446

PR.A.K.S.I.S
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα, 210-5205202–4, 2310-556145

ΕΕ∆Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 11144, Αθήνα, 210-2112000

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 91, 11474, Αθήνα, 210-6423188

Πρόγραµµα Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας “EQUAL”

B’ Κύκλος Υλοποίησης


