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Συνεργαζόµενοι 
Φορείς  

• ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
• ΕΛΛΗΝΟΣΟΥ∆ΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ   
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
• ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  
• ΚΕΘΙ   
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ  
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
• ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΑΚΙΝΕ)  
• ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ  
• PRAKSIS  
• ΕΕ∆Ε 

 

Το πρόγραµµα έχει ως κεντρικό στόχο τη σύσταση και 
οργάνωση Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 
Μεταναστών, το οποίο θα λειτουργεί ως το 
"στρατηγικό κέντρο" ενός ευρύτερου δικτύου (µαζί µε 
τις δοµές υποστήριξης) συγκέντρωσης, επεξεργασίας 
και διάχυσης πληροφοριών, ώστε να 
ανατροφοδοτούνται κατάλληλα όλοι οι φορείς που 
εµπλέκονται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων 
πολιτικής στο χώρο των µεταναστών και προσφύγων. 

Απευθύνεται σε όσους υπόκεινται σε διακρίσεις στους 
χώρους δουλειάς λόγω της εθνικής ή φυλετικής τους 
ταυτότητας. 

Οι δράσεις του σχεδίου αναλύονται ως εξής: 

1. Σχεδιασµός, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης 
και δικτύου επτά δοµών παροχής στήριξης προς οικονοµικούς µετανάστες και 
πρόσφυγες. 

2. ∆ράσεις επιστηµονικού και ερευνητικού χαρακτήρα που θα εµπλουτίζουν τη λειτουργία 
του Παρατηρητηρίου και τις δράσεις των δοµών του δικτύου.  

3. Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πολυπολιτισµικής Παιδείας - κατάρτιση στελεχών 
δικτύου.  

4. ∆ράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των δράσεων.  
5. ∆ιακρατικές συνεργασίες - ανταλλαγής διεθνούς εµπειρίας.  
6. ∆ιαχείριση και αξιολόγηση όλου του έργου. 

 



Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου: 

Η καλλιέργεια διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
των µεταναστών και των κρατικών φορέων σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής. 

Το έργο αναµένεται να συµβάλλει στο συντονισµό, την τεκµηρίωση και τη συνεχή αξιολόγηση 
των πολιτικών σχετικά µε τη µετανάστευση, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέµατα απασχόλησης. 

Η ενδυνάµωση των σχέσεων των οικονοµικών µεταναστών και προσφύγων µε τους φορείς 
των κοινωνικών εταίρων και τους φορείς των τοπικών κοινωνιών. 

Το έργο αναµένεται να συµβάλλει στη δηµιουργία όρων και συνθηκών κατοχύρωσης και 
πραγµατικής άσκησης των δικαιωµάτων των οικονοµικών µεταναστών που αφορούν στην 
εργασία. 

  

 


