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Μέχρι το 1990 το συνολικό ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσµού 

της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα χαµηλό, κάτω από 2% και η συµµετοχή των ξένων 

εργατών στην ελληνική αγορά εργασίας   περιορισµένη. 

Η παρέµβαση των ελληνικών συνδικάτων στα ζητήµατα µετανάστευσης αρχίζει 

αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, µε τα πρώτα  µαζικά 

µεταναστευτικά κύµατα να φτάνουν στην Ελλάδα µετά την κατάρρευση των 

καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Ως απάντηση στην αυξανόµενη µαύρη 

εργασία εξαιτίας της µαζικής απασχόλησης ανεπισήµων και ανασφάλιστων 

οικονοµικών µεταναστών τα συνδικάτα κάνουν τις πρώτες τους προτάσεις µε 

αφορµή την ψήφιση του Ν. 1975/1991 για την νοµιµοποίηση όλων των 

αλλοδαπών που εργάζονται στην Ελλάδα µε χορήγηση άδειας παραµονής και 

εργασίας. Σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε αυξηµένο µεταναστευτικό 

φαινόµενο αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην Ελλάδα το συνδικαλιστικό κίνηµα από 

την αρχή δεν εξέφρασε εχθρικές αντιδράσεις , ούτε ξεχώρισε τον µετανάστη 

εργαζόµενο από τον ντόπιο συνάδελφο του.  Εκείνη την εποχή στα συνδικάτα 

σχολιάζεται έντονα η διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και η οργάνωση 

τους, ώστε να µην πλήττονται τα εργασιακά δικαιώµατα, τόσο των Ελλήνων, όσο 

και των µεταναστών εργαζοµένών. Για την εφαρµογή αυτής της  πολιτικής 

προτείνεται η σύσταση µίας Εθνικής Επιτροπής, όπου συµµετοχή θα έχουν 

εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, του Υπουργείου Εργασίας, των κοµµάτων της Βουλής και 

ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Η επιτροπή σε εθνικό επίπεδο θα αποφασίζει 

σχετικά µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα κρίνει την είσοδο και τον 

αριθµό των αλλοδαπών εργαζοµένων. Σε περιπτώσεις έλλειψης ντόπιου 

εργατικού δυναµικού η Επιτροπή θα προτείνει σύναψη διακρατικών συµφωνιών 

µε τις χώρες προέλευσης µεταναστών. Στη συνέχεια τα ελληνικά συνδικάτα 

προτείνουν την σύσταση νοµαρχιακών Επιτροπών, µε εκπροσώπους του ΟΑΕΔ, 

του Εργατικού Κέντρου, των εργοδοτών. 

Δυστυχώς, για πολιτικούς και πρακτικούς λόγους οι προτάσεις αυτές δεν 

εφαρµόστηκαν. Από τη πλευρά της πολιτείας δεν εκδηλώθηκε καµία πρόθεση 

συνδιαλλαγής και διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους για την 

µεταναστευτική πολιτική. Κάτι άλλο, τα συνδικάτα δεν ενηµερώθηκαν έγκυρα για 

την κατάθεση του νοµοσχεδίου για τους αλλοδαπούς (1991), καθώς και οι 

προτάσεις τους δεν λήφθηκαν άποψη. Το ίδιο συνέβη  αργότερα και µε τους 

επόµενους νόµους νοµιµοποίησης ( 1997, 2910/2001), ακόµη και µε τον 

τελευταίο Ν.3386/2005 ο οποίος ισχύει σήµερα.  

Την περίοδο 2005- 2007 και σε στενή συνεργασία µε κοινότητες µεταναστών 

και ΜΚΟ η Γραµµατεία Οικονοµικών Μεταναστών της ΓΣΕΕ κατάθεσε 



προτάσεις στα αρµόδια υπουργεία προκειµένου να υπάρξουν τροποποιήσεις στον 

τελευταίο νόµο νοµιµοποίησης Ν3386/2005  (αποσύνδεση άδειας παραµονής και 

ενσήµων, αναγνώριση της σφραγίδας που µπαίνει στα κράτη-σταθµούς κτλ) και 

δόθηκε έµφαση  στο άρθρο 1 και 18 του νόµου 3536/07. Επισηµάνθηκε το 

γεγονός ότι στην Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των Μεταναστών , 

παρόλο που απαρτίζεται από 17 διαφορετικούς φορείς, δεν περιλαµβάνονται 

µετανάστες.  

Ενδεικτικά, µερικές από τις προτάσεις/ πρωτοβουλίες των ελληνικών 

συνδικάτων ήταν: 

 

� 1991: Η οικογενειακή συνένωση για τους νόµιµα εργαζόµενους  

µετανάστες να γίνει µετά την πάροδο δύο ετών διαµονής στην χώρα 

 ( 12 χρόνια πριν την υιοθέτηση της κοινοτικής Οδηγίας 2003/ 86) 

� 1997: να χορηγείται άδεια παραµονής αορίστου χρόνου για τους επί 

µακρόν διαµένοντες µετανάστες που αποδεδειγµένα διαµένουν στην 

Ελλάδα πάνω από 5 χρόνια.  

(6 χρόνια πριν την έκδοση της κοινοτικής οδηγίας 2003/ 109) 

� 1997: οι µετανάστες να έχουν δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές 

( έγινε για πρώτη φορά στην χώρα µας στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές 

του 2010). 

� Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά συνδικάτα σε συνεργασία µε  

µεταναστευτικές οργανώσεις και ΜΚΟ συµµετείχαν σε διάφορες 

πρωτοβουλίες σχετικά µε την  ιθαγένεια των παιδιών µεταναστών 

2ρης γενιάς. 

( Ο νόµος για την ελληνική ιθαγένεια των µεταναστών είναι σε ισχύ από το  

2010) 

�  Πρόταση τα ζητήµατα εργασίας και παραµονής των µεταναστών να 

µεταφερθούν από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης στο Υπουργείο 

Απασχόλησης (δεν είναι εφικτό προς το παρόν). 

 

Η παρέµβαση των συνδικάτων  σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου σχετίζεται µε 

την νοµοθετική ρύθµιση της µετανάστευσης και την δυνατότητα απορρόφησης 

των αλλοδαπών εργαζόµενων στην αγορά εργασίας χωρίς όµως αυτό να είναι σε 

αντίθεση µε την ισότιµη µεταχείριση τους.  Για παράδειγµα, από το 2007 ο 

µισθός των οικιακών βοηθών µετά από µεγάλη προσπάθεια από πλευρά των 

συνδικάτων δεν µπορεί να είναι κάτω από τον µισθό του ανειδίκευτου εργάτη. 



Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια τα ελληνικά συνδικάτα επικέντρώσαν την δράση 

τους σε άλλο πεδίο παρέµβασης – στην προστασία των δικαιωµάτων των 

αλλοδαπών εργαζοµένων.   

Μιλώντας για κοινωνικό αποκλεισµό εννοούµε  η παρεµπόδιση απορρόφησης 

κοινωνικών και δηµόσιων αγαθών, όπως, για παράδειγµα, αυτά της εκπαίδευσης, 

της υγείας, της συµµετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι κ.λ.π. Όταν οι µετανάστες 

κινούνται στα όρια της νοµιµότητας,  αποτέλεσµα είναι η τοποθέτησή τους στα 

χαµηλότερα οικονοµικά ή  αποκλεισµένα κοινωνικά στρώµατα. Η ενδυνάµωση 

των ευάλωτων πληθυσµών ξεκινά µε την ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους, µε 

δηµιουργία κινήτρου για ενεργοποίηση τους αλλά και µε ουσιαστικές παροχές. 

Ta ελληνικά συνδικάτα έχουν συνειδητοποιήσει ότι µια σύγχρονη 

πολιτική ένταξης µεταναστών προϋποθέτει την ενδυνάµωση και την ενεργή 

συµµετοχή των ίδιων των µεταναστών σε λείψεις αποφάσεων, σε συνεργασία µε 

τις κοινότητες µεταναστών.  Στα πρωτοβάθµια σωµατεία εγγράφονται όλοι οι 

αλλοδαποί εργαζόµενοι ανεπίσηµοι και επίσηµοι. Μερικοί αλλοδαποί επίσης είναι 

και στην διοίκηση των σωµατείων.  Τα ελληνικά συνδικάτα είναι στο πλευρό των 

µεταναστευτικών κοινοτήτων. Το 2004- 2005 στήριξαν το Ελληνικό Φόρουµ 

Μεταναστών και παρευρέθηκαν µαζί σε συνάντηση µε τον αρµόδιο Υπουργό.  

Σήµερα η ΓΣΕΕ για να απαντήσει στις ανάγκες των µεταναστών λειτουργεί την 

Γραµµατεία Οικονοµικών Μεταναστών και το ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης 

Εργαζοµένων και Ανέργων) το οποίο παρέχει ενηµέρωση σε έλληνες και 

µετανάστες εργαζόµενους. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει δηµοσιεύσει 

σειρά από έρευνες και µελέτες σχετικά µε το µεταναστευτικό δυναµικό. Το 2006 

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος EQUAL και µε πρωτοβουλία των 

συνδικάτων   ξεκίνησαν να λειτουργούν παράλληλα 7 δοµές υποστήριξης 

µεταναστών πανελλαδικά (Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Βόλου, Πάτρας, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκη, το ΜΚΟ Praksis και ο Ελληνοσουδανικός Σύνδεσµος Φιλίας) στις 

οποίες 15 σύµβουλοι (µετανάστες και έλληνες) που προηγουµένως είχαν 

συµµετάσχει σε ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών, παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών πήρε τη πρωτοβουλία να 



συνεχίσει την δράση αυτή και µετά τη λήξη του προγράµµατος. Το 2009 το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα επιλέχτηκε στις 16 καλύτερες πρακτικές ένταξης του 

Κοινωνικού Ταµείου στην Ευρώπη.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΕΚΑ 

 

Στο ΕΚΑ από το 2000 στεγάζεται και καθηµερινά λειτουργεί  υπηρεσία 

µεταναστών. Το 2006 η δράση της ενισχύθηκε µε την δηµιουργία του 

Γραφείου Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων. Σκοπός ήταν  η 

οργάνωση ενός οργανωµένου υποστηρικτικού δικτύου για όλους όσους 

υφίστανται διακρίσεις στους χώρους εργασίας λόγω της εθνικής ή φυλετικής 

τους καταγωγής. Η Αθήνα αποτελεί τον πυρήνα της συγκέντρωσης των 

µεταναστών και το ΕΚΑ υποδέχεται καθηµερινά ανθρώπους που 

αντιµετωπίζουν εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά προβλήµατα. Η 

προσπάθειά του γραφείου είναι να βοηθήσει στην πληροφόρησή των 

εργαζόµενων µεταναστών και στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους µε 

συλλογικό τρόπο. 

     Συγκεκριµένα, οι δράσεις γραφείου αποσκοπούν:  

 

� Ενδυνάµωση και ενεργή εµπλοκή των ίδιων των µεταναστών στη βελτίωση 

των εργασιακών τους συνθηκών, κυρίως µέσω συλλογικών διεκδικήσεων. 

Παραποµπές/ εγγραφές στα σωµατεία. 

� Ενηµέρωση των µεταναστών και προσφύγων για τα εργασιακά, 

συνδικαλιστικά και κοινωνικά τους δικαιώµατα και για τον ρόλο των 

συνδικάτων 

� Δικτύωση και συντονισµένη παρέµβαση µε φορείς, οργανισµούς, 

συλλογικές οργανώσεις και σωµατεία που δραστηριοποιούνται για την 

υποστήριξη των µεταναστών. 

� Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και το δικαίωµα της νοµιµοποίησης 

(άδειες διαµονής και εργασίας) και της ανανέωσης των αδειών 

� Συνοδεία σε δηµόσιους φορείς (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, Συνήγορος 

του Πολίτη, Τµήµατα Αλλοδαπών, κ.λ.π.). Μεσολάβηση µε εργοδότες. 

� Παραποµπή σε αρµόδιους φορείς για αιτήµατα σχετικά µε την εκπαίδευση, 

εκµάθηση ελληνικής γλώσσας, την υγεία και την  εξεύρεση εργασίας  

� Τηλεφωνική υποστήριξη για τους µετανάστες εκτός Αθηνών.  

� Ενηµέρωση σχετικά µε την ένταξη στην ελληνική κοινωνία 

 



Στη δύναµη του ΕΚΑ ανήκουν 532 Πρωτοβάθµια Σωµατεία. Σε κάποια από αυτά 

η παρουσία των µεταναστών είναι ιδιαίτερα µεγάλη όπως στην Οµοσπονδία 

Κλωστοϋφαντουργίας, Ιµατισµού και Δέρµατος, το Σωµατείο Οικιακών Βοηθών 

και Καθαριστών, το Σωµατείο Αποκλειστικών Νοσοκόµων, το Συνδικάτο 

Επισιτισµού Τουρισµού, το Συνδικάτο των Οικοδόµων, Συνδικάτο 

Φορτοεκφορτωτών, Συνδικάτο Οδηγών, Σωµατείο courier.  

Το Γραφείο Υποστήριξης Μεταναστών  και Προσφύγων µεσολαβεί µεταξύ των 

µεταναστών και των σωµατείων για την ευαισθητοποίηση και των δύο πλευρών. 

Ο τελικός στόχος είναι η παρότρυνση των µεταναστών  για συλλογική οργάνωση, 

είτε µέσα σε συνδικαλιστικούς φορείς, είτε σε µεταναστευτικές κοινότητες.  

Άλλο µέρος της δουλειάς του γραφείου είναι η διοργάνωση ενηµερωτικών 

σεµιναρίων για µετανάστες πάνω στα εργασιακά δικαιώµατα σε συνεργασία µε 

ΜΚΟ, ξένο τύπο και µεταναστευτικές κοινότητες, καθώς και σεµινάρια 

ευαισθητοποίησης/ ενηµέρωσης εκπροσώπων συνδικάτων, µεταναστευτικών 

οργανώσεων, κρατικών φορέων, ξένων δηµοσιογράφων. 

Το γραφείο παρέχει και δύο ενηµερωτικές τηλεφωνικές γραµµές. Η τηλεφωνική 

επαφή αποδείχτηκε πολύ χρήσιµη, γιατί έτσι οι πληροφορίες έφταναν και στα πιο 

απόµακρα µέρη και τα νησιά της Ελλάδας. Επίσης ένας µεγάλος αριθµός 

µεταναστών εργάζεται στις ώρες που λειτουργεί το γραφείο και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να το επισκεφτούν. Συχνά οι µετανάστες επικοινωνούν µέσω φαξ, 

ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά. Στα πλαίσια της συνεργασίας µε το 

µεταναστευτικό τύπο, το γραφείο δηµοσιεύει ανακοινώσεις και ενηµερωτικά 

άρθρα σχετικά µε την κείµενη νοµοθεσία και τα δικαιώµατα των µεταναστών, 

ενώ συχνά απαντάει σε ερωτήµατα αναγνωστών.  

Τα αιτήµατα των µεταναστών είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους προβλήµατα 

σχετικά µε τη νοµιµοποίησή τους, την έκδοση και ανανέωση των αδειών 

παραµονής και εργασίας. Πολύ συχνές είναι οι ερωτήσεις σχετικά µε τα 

εργασιακά δικαιώµατα και καταγγελίες εργατικών διαφορών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, γίνεται ενηµέρωση για τις δυνατότητες που τους παρέχονται από 

το νόµο,  παραποµπή στα αρµόδια σωµατεία, συνοδεία στις υπηρεσίες 

(Αστυνοµία, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) και µεσολάβηση στους 

εργοδότες. Μεγάλο µέρος της δουλείας του γραφείου είναι ο υπολογισµός της 

εργατικής διαφοράς (επιδόµατα, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, άδειες) και 

συµπλήρωση καταγγελιών προς τους αρµόδιους φορείς (Επιθεώρηση Εργασίας, 

ΙΚΑ, Συνήγορος του Πολίτη).  Η εξυπηρέτηση γίνεται στην ελληνική, 

βουλγαρική, αγγλική και ρώσικη γλώσσα και οι αποφελούµενοι του γραφείου είναι 

µετανάστες από πάνω από 40 χώρες. 

 



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ένα µεγάλο ποσοστό µεταναστών  µε την βοήθεια του Γραφείου Μεταναστών και 

Προσφύγων  γνώρισαν τα κλαδικά τους σωµατεία και έγιναν µέλη τους. Αρκετοί 

επίσης έχουν πληρωθεί  τα δεδουλευµένα και πήραν τα ένσηµα τους µετά από 

µεσολάβησή  στους εργοδότες χωρίς να  χρειαστεί να απευθυνθούν στα 

δικαστήρια. Συνεχώς γίνεται παρακολούθηση της νοµοθεσίας και ενηµερώνονται 

µε ανακοινώσεις οι εφηµερίδες των µεταναστών για κάθε νέα αλλαγή. Με τον 

τρόπο αυτό, δηµοσιεύονται και τα στοιχεία του γραφείου και απευθύνονται στο 

ΕΚΑ όλο και περισσότεροι µετανάστες. Υποστηρίζονται οι µεταναστευτικές 

κοινότητες και τα συνδικάτα ενηµερώνοντας τους µετανάστες για τις εκδηλώσεις 

που οργανώνουν. Ενώ στη αρχή το γραφείο σχεδιάστηκε µε προτεραιότητα τα 

εργασιακά δικαιώµατα των µεταναστών, σύντοµα έγινε κέντρο πληροφοριών για 

όλα τα προβλήµατα που τους απασχολούν, µια και στην Ελλάδα λείπουν φορείς 

που ασχολούνται αποκλειστικά µε µετανάστες. Σήµερα παρέχει πληροφορίες σε 

θέµατα υγείας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, οικογενειακής συνένωσης, 

συνταξιοδότησης, επιδοµάτων, αναγνώρισης πτυχίου, γάµου, ιθαγένειας, στέγης, 

κακοποίησης.  

Μέχρι στιγµής έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά περισσότερο από 10 000 

µετανάστες, προσωπικά ή µέσω τηλεφώνου. 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Ένα µεγάλο µέρος της δουλειάς του Γραφείου Μεταναστών και Προσφύγων 

είναι η συλλογή στοιχείων και η επεξεργασία τους, µε σκοπό την καταγραφή των 

προβληµάτων των µεταναστών και την άσκηση πίεσης προς την πολιτεία για 

ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τους µετανάστες και γενικότερα για τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας τους. 

 

Δράσεις του Γραφείου Μεταναστών και Προσφύγων 2006- 2010 

 

� Συνεχής επικοινωνία µε Υπουργεία (Εσωτερικών, Δηµόσιας Τάξης, 

Απασχόλησης) για τις µεταβολές στη Νοµοθεσία σχετικά µε εργατικά, 

νοµιµοποιητικά κλπ. θέµατα µεταναστών. 

� Παρακολούθηση/ υποστήριξη ατοµικών/ οµαδικών αιτηµάτων 

µεταναστών 

� Συµµετοχή σε ηµερίδες/ εκδηλώσεις µεταναστών σε εθνικό και διεθνή 

επίπεδο 



� Πραγµατοποίηση ηµερίδας «Μετανάστευση, εργασιακά δικαιώµατα και 

συνδικάτα» (2/11/06) µε τη συµµετοχή 150 συνδικαλιστών, 

µεταναστών, στελεχών φορέων σχετικών µε τη µετανάστευση και τη 

δηµόσια διοίκηση κλπ. 

� Επεξεργασία του Ν/Σ  (για την τροποποίηση του Ν.3386) σε 

συνεργασία µε µεταναστευτικές οργανώσεις και ΜΚΟ, και υποβολή 

σχετικών προτάσεων / παρατηρήσεων στη Γραµµατεία Μεταναστών 

της ΓΣΕΕ. 

� Συζητήσεις µε τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις για το πρόβληµα των 

πιστοποιητικών γεννήσεως στα παιδιά των µεταναστών. Συµµετοχή 

στις καµπάνιες για την δεύτερη γενιά µεταναστών «Όχι στο ρατσισµό 

από τη κούνια » και «Τούνελ 14» 

� Παραποµπή/ εγγραφή µεταναστών στα σωµατεία τους 

� Κυριακάτικες ενηµερώσεις: 

• Διοργάνωση τακτικών ενηµερωτικών σεµιναρίων για εργαζόµενους 

στον κλάδο των Οικιακών Βοηθών και Καθαριστών σε συνεργασία 

µε το Συνδικάτο Οικιακών Βοηθών/ Καθαριστών Δικηγόρους και το 

Ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας  

• Διοργάνωση τακτικών ενηµερωτικών σεµιναρίων για τα εργασιακά 

δικαιώµατα των µεταναστών τρίτων χωρών 

•  Οργάνωση συσκέψεων ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα Βουλγάρων / 

Ρουµάνων για το δικαίωµα εργασίας στην Ελλάδα µετά την ένταξη 

των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (µε µετάφραση στις 2 

γλώσσες) 

• Ενηµέρωση ρωσόφωνων  µεταναστών για τα δικαιώµατα τους σε 

συνεργασία µε πρεσβείες, ΜΚΟ, ρώσους δηµοσιογράφους (µε 

µετάφραση στην ρώσικη γλώσσα) 

• Ενηµέρωση Βούλγαρων µεταναστών και σύσταση δικτύου 

µεταναστευτικών οργανώσεων από τη Βουλγαρία  

� Εργαστήρια:  

• 2/11/2006 Εργαστήριο µε θέµα:«Διεύρυνση και προώθηση της 

δικτύωσης µεταξύ στελεχών φορέων, δοµών, υπηρεσιών 

υποστήριξης των Μεταναστών».  

• 27/3/2007 Εργαστήριο µε θέµα: «Στοχευόµενες ενέργειες 
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης Κοινωνικών Εταίρων, Οµάδας 
στόχου, Συµβούλων και κοινής γνώµης µέσω της αξιοποίησης των 
Μ.Μ.Ε.» - εκπρόσωποι από τις κοινότητες των µεταναστών, 



συνδικαλιστές και ξένοι δηµοσιογράφοι  

• 17/7/2007 Εργαστήριο µε θέµα: «Άµβλυνση διακρίσεων – 

Αναζήτηση πρακτικών αποτελεσµατικής ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης µεταναστών και προσφύγων. Ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης» 

• Εργαστήριο δικτύωσης στο ΕΚΑ µε θέµα: «Οργανώσεις και Φορείς 

Υποστήριξης Γυναικών Μεταναστριών » 

� Επιµορφώσεις: 

• 31/5/2007- 6/6 2007 30 ώρες «Διεύρυνση της δικτύωσης µέσω της 

επιµόρφωσης συµβούλων, στελεχών κοινοτήτων µεταναστών, 

πολιτισµικών διαµεσολαβητών και εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων» 

(συνεργασία ΚΕΚ ΙΝΕ/ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ/ ΕΚΑ)- 20 άτοµα 

• 2007 Επιµόρφωση συνδικαλιστών για θέµατα µετανάστευσης- 6 ώρες 

(ΕΚΑ) 

• 14/3- 23/3/2008 Επιµόρφωση µεταναστών- 30 ώρες  (ΕΚΑ) 

� Συµµετοχή στο αντιρατσιστικά συλλαλητήρια, απεργίες, καµπάνιες, 

αντιρατσιστικά φεστιβάλ 

� Καταδίκη συνθηκών εργασίας και διαµονής µεταναστών στη Μανωλάδα 

Ηλείας.  

� Ενεργός συµµετοχή στη δηµιουργία δικτύου γυναικών µεταναστριών και 

ΜΚΟ 

� Συνεργασία µε την γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / ΜΚΟ/ 

ΚΕΚ για µαθήµατα ελληνικών για µετανάστες και εγγραφή µεταναστών 

� Συµµετοχή στο Δίκτυο για την υποστήριξη των Προσφύγων που 

συντονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη 

� Συγγραφή εντύπων µε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την 

απόκτηση και ανανέωση της άδειας διαµονής ( µετάφραση και αποστολή 

στον ξένο τύπο)  

� Συµµετοχή στα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ- ραδιόφωνο, εφηµερίδες, 

τηλεοπτικές εκποµπές. Αποστολή ενηµερωτικού υλικού.  



� Υποστήριξη στην ίδρυση Βουλγαρικού συλλόγου στην Καλαµάτα 

� Ενηµέρωση για εργασιακά δικαιώµατα σε οµάδα προσφύγων στο 

µεταβατικό κέντρο MOSAIC 

� Παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε ερευνητές πάνω στο θέµα της 

µετανάστευσης 

� Συνεργασία µε τα συνδικάτα της Βουλγαρίας και Πολωνίας  

� Συµµετοχή στο Φεστιβάλ Εργαζοµένων Αθηνών Καλειδοσκόπιο  (2008- 

2009) µε συγκροτήµατα µεταναστών και έργα τέχνης ξένων πολιτών 

� Συνεργασία µε φορείς σε θέµατα trafficking    

� Δηµοσίευση οδηγών εργασιακών δικαιωµάτων 

• Οδηγός  (2003) εργασιακών δικαιωµάτων µεταφρασµένος σε 5 

γλώσσες, επανέκδοση  (2005)  

 

• Μικροί οδηγοί για τα µεταναστευτικά δικαιώµατα στην ρώσικη και 

βουλγάρικη γλώσσα 

• Μικροί οδηγοί εποχιακών εργαζοµένων- στάλθηκαν στα Πολωνικά 

και Βουλγάρικα συνδικάτα 

 


