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Προτεραιότητα
1 : «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών 
Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ»

Δράση
                             
1.3/10:  «Υποστήριξη  των μεταναστευτικών  κοινοτήτων για  την 
οργάνωσή τους σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο»

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΓΣΕΕ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός : 94.766,41 €
Κοινοτική συνεισφορά 75% : 71.074,81 €
Εθνική συνεισφορά 25% : 23.691,60 €

Χρονοδιάγραμμα 10/4/2012 – 30/6/2012

Στόχοι της Δράσης o Η  ενθάρρυνση  της  συλλογικής  παρουσίας  των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων στην ελληνική κοινωνία & η 
ενίσχυση της συμμετοχής στις διαδικασίες αποφάσεων. Ο 
ρόλος της κινητοποίησης κρίνεται σημαντικός.

o Η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς 
των υπηκόων τρίτων χωρών

o Η υποστήριξη και ενδυνάμωση της διαδικασίας κοινωνικής 
ένταξης  των  μεταναστών  με  την ταυτόχρονη  διατήρηση 
των εθνοπολιτισμικών χαρακτηριστικών τους

o Η  ενδυνάμωση  των  μεταναστευτικών 
κοινοτήτων/συλλόγων και  η συμμετοχή τους με διάλογο 
στις  διαδικασίες  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  ένταξης 
που τους αφορούν

o Η  αναβάθμιση  του  ρόλου  των  μεταναστευτικών 
κοινοτήτων  με  στόχο  την  καλύτερη  και 
αποτελεσματικότερη  υπεράσπιση  των  δικαιωμάτων  τους, 
την προώθηση των θέσεων και συμφερόντων τους μέσα 
από συλλογικές μορφές εκπροσώπησης

Περιγραφή της 
Δράσης

Δημιουργήθηκαν δύο γραφεία (help desk) για την ενημέρωση και 
την  παροχή  υποστήριξης  των  μεταναστευτικών  κοινοτήτων  για 
την  καλύτερη  οργάνωσή  τους  σε  συλλογικά  όργανα  στις 
Περιφέρειες  Αττικής  και  Κεντρικής  Μακεδονίας  αντίστοιχα. 
Ειδικότερα  τα  δύο  γραφεία  στόχευσαν  στην  εξυπηρέτηση  – 
υποστήριξη των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την οργάνωσή 
τους  σε  πρωτοβάθμιο  και  δευτεροβάθμιο  επίπεδο,  ωστόσο 
επιδιώχθηκε  να  αποτελέσουν  κομβικό  σημείο,  προσβάσιμο  από 



όλες τις μεταναστευτικές οργανώσεις. Απώτερος στόχος αποτελεί 
η προώθηση της οργάνωσης των επωφελούμενων σε συλλογικά 
όργανα,  συμμετοχή  τους  σε  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων, 
ενισχύοντας  και  διατηρώντας  παράλληλα  της πολιτισμικής  τους 
ταυτότητα.
Οι βασικές αρχές που διέτρεξαν το σύνολο της δράσης ήταν οι 
εξής :

o η δικτύωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η προώθηση 
συντονισμένης  παρέμβασης  με  φορείς,  οργανισμούς, 
συλλογικές οργανώσεις και σωματεία

o η ενεργός συμμετοχή των συντελεστών που εμπλέκονται 
στη  δράση  για  την  προώθηση  της  συλλογικής 
ενδυνάμωσής των μεταναστών.

                                          
Αποτελέσματα της 
Δράσης

o Δημιουργία  δύο  γραφείων  (help desk)  ενημέρωσης  και 
παροχής  υποστήριξης  των  μεταναστευτικών  κοινοτήτων 
στις Περιφέρειες Αττικής και Μακεδονίας

o Υποστήριξη  3.530  ωφελουμένων  στα  ζητήματα 
υποστήριξης  και  οργάνωσης  των  μεταναστευτικών 
κοινοτήτων σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο

o Παρουσίαση  εισηγήσεων,  από  δικηγόρους  και 
διαμεσολαβητές, σε χώρους μεταναστών αναφορικά με την 
αναγκαιότητα  οργάνωσης  και  συλλογικής  εκπροσώπησής 
τους

o Έκδοση  Οδηγού  Ενημέρωσης  αναφορικά  με  τα  βήματα 
οργάνωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων και διανομή 
200  αντιτύπων  σε  μεταναστευτικές  κοινότητες,  φορείς 
δικτύωσης, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, σωματεία και συλλογικές οργανώσεις

o Ενέργειες διάδοσης και δημοσιοποίησης της δράσης :
- δημιουργία  έντυπου  πληροφοριακού  υλικού, 

μεταφρασμένου σε 5 γλώσσες αναφορικά με τους 
στόχους  της  δράσης  και  τη  λειτουργία  των  2 
γραφείων  ενημέρωσης  και  υποστήριξης  των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων

- διοργάνωση  συνέντευξης  τύπου  όπου 
προσκλήθηκαν οι εκπρόσωποι του μεταναστευτικού 
τύπου  στην  Αθήνα  και  παρουσιάστηκαν  τα  δύο 
γραφεία ενημέρωσης

- καταχωρήσεις  σε  μεταναστευτικές  εφημερίδες 
ευρείας διάχυσης αναφορικά με τους στόχους της 
δράσης  και  τη  λειτουργία  των  2  γραφείων 
ενημέρωσης και υποστήριξης των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων

- αναρτήσεις  πληροφοριών  σε  ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες των εταίρων

Links σχετικά με τη 
Δράση

                          
www  .  inegsee  .  gr  
www  .  migrant  .  gr  
 

http://www.migrant.gr/
http://www.inegsee.gr/

