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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

UnionMigrantNet 

http://www.unionmigrantnet.eu 

 

 

Το γραφείο Μεταναστών ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΚΑ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού  

συνδικαλιστικού δικτύου UnionMigrantNet. Το δίκτυο UnionMigrantNet 

είναι μία πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) για την 

εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών για την ένταξη των 

μεταναστών και των οικογενειών τους, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 

2013 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2015. 

 

Το δίκτυο διανύει σήμερα το στάδιο έναρξης της λειτουργίας του και θα 

παρουσιαστεί επίσημα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «CHANGING THE 

NARRATIVE OF MIGRATION FOR A MORE INCLUSIVE SOCIETY» που θα 

πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Ιουνίου 2015. 

 

Το UnionMigrantNet είναι ένα δίκτυο από Δομές υποστήριξης μεταναστών, 

εγκατεστημένες σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή με την υποστήριξη των 

τοπικών συνδικάτων σε διαφορετικές χώρες. Οι βασικοί στόχοι του 

δικτύου είναι: 

 

 Ενίσχυση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 

προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των μεταναστών. 

 Αύξηση της προσβασιμότητας σε πληροφορίες, υπηρεσίες και δράσεις 

που υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μεταναστών στα συνδικάτα. 
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Ο τελικός στόχος του δικτύου είναι η δίκαιη κινητικότητα του 

μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα σημεία επαφής του δικτύου 

UnionMigrantNet έχουν σκοπό την προώθηση των συλλογικών και ατομικών 

συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων. 

Οι δράσεις αυτές θα υποστηριχτούν επιπλέον μέσα από μία ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που συνέχεια εξελίσσεται(http://www.unionmigrantnet.eu/).  

Η εικονική διάσταση του δικτύου ανοίγει νέες ευκαιρίες για βοήθεια και 

πληροφορίες προς τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και ταυτόχρονα 

για συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφών σε κάθε χώρα.  

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι υπηρεσίες των δομών ως πηγές έγκυρης 

ενημέρωσης και άμεσης υποστήριξη στοχεύουν την ισότιμη ένταξη των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και στη βελτίωση της 

ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσφέρουν σύγχρονες 

υπηρεσίες και να στηρίζουν την ενσωμάτωση των μεταναστών σε κάθε χώρα. 

 

Μακροπρόθεσμα η αμφίδρομη αυτή προσέγγιση θα συμβάλει στην  προώθηση 

μιας πιο εντατικής συνεργασίας μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

των υπηκόων τρίτων χωρών και των τοπικών κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να 

γίνει και το συνδικαλιστικό κίνημα ισχυρότερο. 

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρωτοβουλία αυτή Θα βοηθήσει τα 

πολιτικά και συμβουλευτικά όργανα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων να 

βασίζονται σε έγκυρες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα πραγματικά 

προβλήματα των μεταναστών και των οικογενειών τους σε τοπικό επίπεδο 

και να διαπραγματευτούν για σημαντικές πολιτικές και νομοθετικές 

αλλαγές. 
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