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Χριστίνα Θεοχάρη 

Υπεύθυνη Τμήματος 
Περιβάλλοντος και 
Διεθνών  Σχέσεων ΕΚΑ  

 

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση  να συμμετάσχουμε στην σημερινή τελική 
Συνδιάσκεψη για την διάδοση ων αποτελεσμάτων του προγράμματος Labour 
INT 2. 

Θα παρουσιάσω συνοπτικά τα βασικά ορόσημα της υλοποίησης του έργου που 
είχε αναλάβει το ΕΚΑ και  ορισμένα συμπεράσματα από την όλη διαδικασία.  

Η ελληνική πιλοτική δράση  υπό τον τίτλο: 

“Γεφύρωση του χάσματος από την υποδοχή στην ένταξη. Μια Ολιστική 
Προσέγγιση της εργασιακής ένταξης μέσω μιας πολυσυμμετοχικής 
συνεργασίας στην Αθήνα”,  

στόχευε στην βελτίωση της ικανότητας της ομάδας στόχου: 

 οι αιτούντες ασύλου και   
 διεθνούς προστασίας να ενεργοποιήσει τις διαδρομές ένταξης με βάση  

1) την ένταξη στην αγορά εργασίας και την  
2) προστασία από την εκμετάλλευση και την αδήλωτη εργασία.  

Δύο φιλόδοξοι στόχοι.  Διότι τόσο η αναζήτηση όσο και η εύρεση εργασίας, 
καθώς και η καταπολέμηση της αδήλωτης ή/κα  ανασφάλιστης εργασίας 
αποτελούν στόχους που αφορούν και τους γηγενείς εργαζομένους, για τους 
οποίους τα συνδικάτα παλεύουν διαρκώς.      
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Στόχος ήταν επίσης η ενεργοποίηση της συνεργασίας με άλλους φορείς και 
αυτοί ήταν: 

  Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας).  

 Ο Δήμος Αθηναίων και  
 Μια σειρά τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Μία επιπλέον δράση αφορούσε την πιλοτική δοκιμή του Εργαλείου Προφίλ 
Δεξιοτήτων της ΕΕ. 

Το ΕΚΑ, είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή Συνδικαλιστική Οργάνωση της 
Αθήνας με έτος ίδρυσης το 1910. Ήδη από την δεκαετία του 1980, όταν άρχισαν 
να παρατηρούνται οι πρώτες μεταναστευτικές ροές, ανέπτυξε δράση αυτοτελώς 
με την δημιουργία σχετικού Γραφείου Μεταναστών, το οποίο διαδέχτηκε το 
2006 η  Δομή Μεταναστών, με συνεχείς δράσεις όπως:  

- Εκστρατείες αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και μετανάστες  στην Αθήνα 
- Παροχή νομικής υποστήριξης  
- Δραστηριότητες κατάρτισης για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών. 

Το ΕΚΑ στο πλαίσιο του Labour INT 2 είχε αναλάβει το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  

Στόχος ήταν να δοθούν στους συμμετέχοντες εισαγωγικές γνώσεις και να 
έρθουν πιο κοντά στην τοπική αγορά εργασίας μέσω δράσεων επαγγελματικής 
κατάρτισης. 

ΦΑΣΗ 1 

Οργανώθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις και ατομικές συνεντεύξεις 
για την επιλογή των τελικών δικαιούχων με την υποστήριξη του Δήμου 
Αθηναίων και των τοπικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Στην επιλογή των υποψηφίων έπαιξε ρόλο η  ευαλωτότητα, το φύλο, 
άλλες παράμετροι δυσκολίας.  

Σε όλες τις ενημερωτικές συναντήσεις της ομάδας και τις ατομικές 
συνεντεύξεις υπάρχει διερμηνεία από την ελληνική και την αγγλική γλώσσα 
προς την αραβική, γαλλική και φαρσί, με την υποστήριξη των τοπικών 
φορέων με την διερμηνέων και διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών. 
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ΦΑΣΗ 2 

Πέντε εκπαιδευτικά σεμινάρια ένταξης που υλοποιήθηκαν  από το EKA 

84 συμμετέχοντες χωρισμένοι σε 5 ομάδες ανάλογα με την ομιλούμενη γλώσσα 
και το επαγγελματικό υπόβαθρο (αραβικά, φαρσί, γαλλικά και αγγλικά). 

Εντατική κατάρτιση των 12 ωρών ανά 3 ημέρες δε τμήματα των 20 ατόμων, με 
διαδραστικό τρόπο για:  

• το νομικό πλαίσιο για την μετανάστευση,  
• την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς εργασίας,  
• τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις,  
• τις συνθήκες εργασίας υπό το πρίσμα της Υγείας και Ασφάλειας στην 

εργασία, νομοθεσία και πρακτική. Ελλάδα. 
 

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης των εργασιακών 
δικαιωμάτων και προετοιμασίας για συνεντεύξεις εργασίας των συμμετεχόντων, 
υπήρξε παροχή ατομικής εργασιακής συμβουλευτικής υποστήριξης.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν με διερμηνεία από την 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα προς την αραβική, τη φαρσί και τη γαλλική, 
από μια επιλεγμένη ομάδα διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων. 

Χώρες καταγωγής των συμμετεχόντων:  (14)  

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΙΡΑΝ, ΙΡAΚ, ΣΥΡΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΥΕΜΕΝΗ, 
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΑΝΓΚΟΛΑ, 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΓΟΥΙΝΕΑ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ, ΚΑΙ ΤΣΑΝΤ. 

Διάδοση αποτελεσμάτων  

• Παραγάγαμε βίντεο που παρουσιάσαμε σε προηγούμενή μας συνάντηση 
και το οποίο υπάρχει στο YouTubeκαι στο site του ΕΚΑ.  

• Παραγάγαμε ενημερωτικό υλικό σε 5 γλώσσες, ηλεκτρονικό και σε 
χαρτί.  

• Συμμετείχαμε τόσο δια ζώσης πριν την πανδημία, όσο και on line μετά σε 
εκδηλώσεις τρίτων όπου παρουσιάσαμε η Βάνια και εγώ τα 
αποτελέσματα του προγράμματος.  
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Συμπεράσματα 

1. Μεγάλη κινητικότητα  της συγκεκριμένης ομάδας, οπότε η προεπιλογή 
έπρεπε να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα άτομα από τα 100 που τελικά 
θα επιλέγονταν.  

2. Η έλλειψη γνώση της ελληνικής γλώσσας, έκανε   αναγκαία πάντα την 
παρουσία των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών, γεγονός που έκανε την 
όποια διαδικασία δυσκίνητη και χρονοβόρα.  

3. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα και το περιεχόμενό 
τους.  Υπήρξε μεγάλη διαδραστικότητα  στην τάξη και ενεργός 
συμμετοχή  από όλους τους συμμετέχοντες.  

4. Η απονομή  του πιστοποιητικού παρακολούθησης ήταν το απόγαιο  
χαράς και ενθουσιασμού.  

5. Από όλη την εμπειρία μας βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι  η 
εκμάθηση της γλώσσας και η ένταξη σε εκπαιδευτική διαδικασία 
είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ένταξη όχι μόνο στην αγορά 
εργασίας αλλά πρωτίστως στην κοινωνία.  

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΕΚΑ και όλων όσων 
συμμετείχαν την ΣΕΣ και όλα τα στελέχη της για την συνεργασία, καθώς και 
όλους τους εταίρους στο πρόγραμμα. 

Να ευχηθώ υγεία σε όλους σας και καλή τύχη σε όσους πρόσφυγες και 
μετανάστες συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας είτε παραμείνουν στην Ελλάδα είτε 
ψάξουν την τύχη τους αλλού.  

Σας ευχαριστώ 


