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Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Κανάρη 20, 106 74 Αθήνα Tηλ. 210 3625300 Fax. 210 3618341
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url: www.epeka.gr

Σε αυτό το τεύχος …
Έγκριση του έργου 1.1γ/11: «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» στο πλαίσιο
του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.) : Στοιχεία έργου
Κοινωνικά στοιχεία των άμεσα ωφελούμενων νέων μεταναστών υπηκόων τρίτων
χωρών κλπ ...
Η Δράση 1.1/11, Έργο 1.1.γ/11 με τίτλο «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» συνολικού
προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 282.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά
75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Που θα μας βρείτε;

Αθήνα: Κανάρη αρ. 20 ΤΚ 106 74 Αθήνα, /Χ. Μούσκου 18-A. Ιλίσια-Ζωγράφου τηλ. 210-3625300 /210 7707990, e-mail: info@depeka.gr
Θεσσαλονίκη: Βάκχου 19-23 Πύλη Αξιού ΤΚ.54629, τηλ. 2310 544196, e-mail: info@depeka.gr
Καλαμάτα: Αγία Τριάδα Δυτικό Κέντρο ΤΚ.24100, τηλ. 27210 97222, e-mail: info@depeka.gr
Μυτιλήνη: οδός Μυτιλήνης-Λουτρών ΤΚ.81100, τηλ. 22510 37817, e-mail : info@depeka.gr

 Χώροι Σ.Υ.Υ.  Εργαστήριο Πληροφορικής  Γραφεία Διεύθυνσης και Γραμματειακής Υποστήριξης  Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και
Προώθησης στην Απασχόληση  Αναγνωστήρια-Βιβλιοθήκες  Χώροι Internet  Προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους και Parking για
ΑΜΕΑ  Μέτρα Υγιεινής, Ασφάλειας και Πυροπροστασίας  Άνετοι χώροι υποδοχής
Υπηρεσίες:
Παροχή Κοινωνικής Φροντίδας (βασική κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, γενική συμβουλευτική
κλπ.)
Παροχή Νομικής Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικής στη Διεκπεραίωση Διοικητικών Υποθέσεων, Συμβουλευτικής
Επιχειρηματικότητας
Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Παροχή Νοσηλευτική ή/ και Ιατρική Φροντίδα (φροντίδα φαρμακευτικής αγωγής, νοσηλευτικές ή/ και ιατρικές
υπηρεσίες κλπ.)
Οικογενειακή & Οικιακή Βοήθεια (βοηθητικές εργασίες, εξυπηρετήσεις κλπ.)

Δράσεις:

Δικτύωση με τοπικούς και διακρατικούς φορείς για την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας
Δημοσιότητα/ Προβολή τοπικών σχεδίων δράσης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
Πληροφόρηση/ Ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων και επαγγελματικών ενώσεων
Αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω λειτουργίας Κοινωνικών Δομών
Δημιουργία εκδηλώσεων/ ημερίδων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων (ανεργίας-φτώχειας)
Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
Προαγωγή τις ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς
Ανάδειξη/ Αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων (αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων)

Σε τι στοχεύουμε;

Σε τι αντιστεκόμαστε;

Ψυχοσυναισθηματική Στήριξη ανέργων, εργαζομένων
και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Συνοδευτικές Υποστηρικτές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.)
Προώθηση στην απασχόληση
Ανάπτυξη Ερευνών και Μελετών για την καταγραφή των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών μελών ευπαθών
κοινωνικά ομάδων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους
Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης
ποιότητας
Δικτύωση με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς φορείς και
επιχειρήσεις
Έκδοση και διάδοση “NEWSLETTER”
Παροχή Ίσων Ευκαιριών σε όλους

 Αδιαφορία απέναντι στην ανεργία και τη φτώχεια που
μαστίζει τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 Διατήρηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά
εργασίας και στην κοινωνία
 Απομόνωση και Κοινωνική Περιθωριοποίηση των μελών
ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 Έλλειψη ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις
κοινωνικές και λοιπές συναφείς υπηρεσίες
 Μονοπώλιο και αθέμιτος ανταγωνισμός
 Ελλιπή ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών ευπαθών
κοινωνικά ομάδων
 Προνομιακή αντιμετώπιση των λίγων

Σε ποιους κοινωνικούς τομείς παρέχονται οι υπηρεσίες από τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α.;
 Υγεία – Πρόνοια
 Εργασία – Απασχόληση
 Πολιτισμός
 Κοινωνική Οικονομία
 Περιβάλλον
 Εκπαίδευση
Ποια Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες σχεδιάζουμε, υλοποιούμε ή υποστηρίζουμε με τη
συμμετοχή μας;

ڤΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
( ΝΩΕΣΩΝΑΓΡΟ ΝΩΙΕΚΙΑΝΥΓ ) .Ο.Κ.Μ ΝΩΤ ΗΞΙΡΗΤΣΟΠΥ ڤ
ΗΛΟΧΣΑΠΑ ΝΗΤ ΑΙΓ ΑΙΔΕΧΣ ΑΚΙΠΟΤ ڤΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΩΔΑΜΟ ΑΚΙΝΩΝΙΟΚ ΝΩΘΑΠΥΕ ΝΩΛΕΜ ΡΕΠΥ ΣΙΕΣΑΒΜΕΡΑΠ ΣΕΝΕΜΩΡΗΛΚΟΛΟ ڤ
ΗΣΗΡΟΦΟΡΗΛΠ ڤ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΧ ΣΥΟΛΕΦΩΝΙΟΚ ΑΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ڤΡΑΚΤΗΡΑ
(.Π.Ε.Π) ΑΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΑΚΑΙΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΑΚΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ ڤ
.Α.Κ ΑΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΑΚΑΙΣΗΡΙΕΧΙΠΕΟΔΝΕ ڤ
Σε ποιους απευθύνουμε το έργο μας;
 άνεργους ηλικίας 16-64 ετών & μακροχρόνια άνεργοι
 ηλικιωμένους 65 ετών και άνω
 ΑΜΕΑ
 άτομα με ειδικές σωματικές αναπηρίες
 άτομα με διανοητικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες
 παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες
 ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
 λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας
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Αγαπητοί

Φίλοι και Συνεργάτες,

Η περιοδική αυτή έκδοση επιθυμεί την ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη του έργου 1.1.γ/11 –
Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας.
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία των Φορέων «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών»
(Συντονιστής), «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)» & «Ελληνικό Forum Μεταναστών», με
την υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ετήσιου
Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.)

(Προτεραιότητα 1:«Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής
ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δράση: 1.1/11:«Πληροφόρηση - Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων
Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα») και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά
25% από Εθνικούς Πόρους.
Στο παρόν τεύχος εμπεριέχεται σχετική ενημέρωση – πληροφόρηση σχετικά με:
 Την έγκριση, το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου στο πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών του
Ε.Τ.Ε. για τους μετανάστες
 Κοινωνικά στοιχεία των άμεσα ωφελούμενων νέων μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών.
Με εκτίμηση
Για το Συντονιστή Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό

Πολιτιστικό &

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» («Ε.Π.Ε.Κ.Α.»).
Η Διεύθυνση

Πηγές:
Α) Ιστοσελίδες


http://www.ypetho.gr



http://www.ypakp.gr



http://www.ypes.gr



http://www.culture.gr



http://espa.gr



http://www.eye-ekt.gr

Β) Μελέτες – Βιβλιογραφία


Στοιχεία, έρευνες μελέτες τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
ΕΠΕΚΑ, 2011-2013
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Έγκριση του έργου 1.1.γ./11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» στο
πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.): Στοιχεία έργου

Εγκρίθηκε το έργο 1.1.γ/11 «Δημιουργία μεικτών
κέντρων νεότητας» στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.) ,
Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών
Βασικών Αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Δράση 1.1/11: «Πληροφόρηση - Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως
διαμενόντων στη χώρα» (Αναθέτουσα Αρχή Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, αρ. απόφ. ένταξης του Έργου: 39604/12/21.12.2012)

Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία των Φορέων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») (Συντονιστής), «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»
(«Σ.Κ.Λ.Ε.») και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά
25% από Εθνικούς Πόρους.
Η ανάπτυξη συνεργασίας του ανωτέρου εταιρικού σχήματος διαμορφώθηκε με γνώμονα κυρίως την ήδη
υπάρχουσα συνεργασία και δικτύωση καθώς και την πολυετή εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων σε
συναφή σχέδια δράσης προς όφελος της ομάδας στόχου και λοιπών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Οι μετανάστες προερχόμενοι από χώρες με οικονομικό αδιέξοδο (υπήκοοι τρίτων χωρών) αναζητούν στην
Ελλάδα μία καλύτερη τύχη όπου θα μπορέσουν να ενταχθούν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Κατά την προσπάθεια τους αυτή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα με φυσικό επακόλουθο
την ανεργία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε συνδυασμό με κρούσματα
ρατσισμού, ξενοφοβίας και κοινωνικών ανισοτήτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα κυριότερα στοιχεία του έργου ως εξής:
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ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ
(Ε.Π.Ε.Κ.Α.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Σ.Κ.Λ.Ε.)

ΟΜΑΔΑ –
ΣΤΟΧΟΣ

Η ομάδα στόχος
περιλαμβάνει τις
εξής κατηγορίες
μελών:
- νέους μετανάστες
υπήκοοι τρίτων
χωρών των
περιοχών
παρέμβασης
(μαθητές,
σπουδαστές, νέοι
νεοαφιχθέντες
μετανάστες, 2η
γενιά μεταναστών
κλπ.),
- νέους γηγενείς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
των περιοχών
FORUM
παρέμβασης,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

-ευρύτερο
πληθυσμό των
υπηκόων τρίτων
χωρών, των οποίων
η διαμονή έχει
μόνιμο και σταθερό
χαρακτήρα
- ευρύτερο
πληθυσμό γηγενών
τοπικών κοινωνιών,
καθώς η ένταξη
είναι μια αμφίδρομη
διαδικασία
αμοιβαίας
προσαρμογής των
μεταναστών και των
κατοίκων της χώρας

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιοχές
παρέμβασης
:
 Αττική
 Θεσσαλονί
κη
 Καλαμάτα
 Μυτιλήνη
 Ξάνθη

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σ-ΙΟΥΝΙΟΣ
2013

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ

-Πρωταρχικός σκοπός:
το έργο ανταποκρίνεται στο
Σκοπό της Προτεραιότητας
«1: «Υλοποίηση Δράσεων
για την πρακτική εφαρμογή
των Κοινών Βασικών
Αρχών για την πολιτική
ένταξης των μεταναστών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
και σχετίζεται με την
μακροπρόθεσμη, κοινωνική
συνοχή και ομαλή
συνύπαρξη με τους
γηγενείς, καθώς και
κοινωνική σταθερότητα.
-Ειδικότεροι στόχοι:
 -H επαφή και ανταλλαγή
εμπειριών νεαρών γηγενών
και υπηκόων τρίτων χωρών
στις ανωτέρω περιοχές με
υψηλή συγκέντρωση
μεταναστών
 -Η δημιουργία /λειτουργία
(5) μεικτών Κέντρων
νεότητας στις περιοχές
παρέμβασης, ως μεικτών
χώρων διάδρασης νέων
μεταναστών με τους
γηγενείς, όπου
ανταλλάσσονται εμπειρίες
και ενδυναμώνεται η
συμμετοχή των νέων
μεταναστών στην
κοινωνική και πολιτιστική
ζωή της χώρας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Υπηρεσίες
ψυχολογικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης νέων
1) Δράσεις προσέγγισης ενημέρωσης και
ενεργοποίησης της ομάδας
2) Γενική Συμβουλευτική/Συμβουλευτική
υποδοχής και διαμεσολάβησης
3) Συμβουλευτική-ψυχοκοινωνική στήριξη
για τόνωση της αυτοπεποίθησης,
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και
διευκόλυνση της πρόσβασης στο
κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον
4) Συμβουλευτική σε θέματα πρόληψης
υγείας
5) Θυρίδες επαγγελματικού
προσανατολισμού
/απασχόλησης/επιχειρηματικότητας με
έμφαση σε ευνοϊκές μορφές
απασχόλησης νέων μεταναστών
6) Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος εξ’
αποστάσεως συμβουλευτικής/
υποστήριξης κέντρων νέων
7) Οργάνωση σεμιναρίων συμβουλευτικής
και ενημέρωσης σε πρακτικά ζητήματα
διαμονής, εργασίας και γενικότερης
εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου ένταξης μεταναστών
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Ανάπτυξη
ψυχαγωγικών επιμορφωτικών
δραστηριοτήτων
1) Διοργάνωση μεικτών-διαδραστικών
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων / leisure
activities
2) Διοργάνωση ημερών συζήτησης σε
θέματα νεολαίας
3) Παρουσίαση βιβλίων, ταινιών κλπ.
μέσων ψυχαγωγίας νέων δημιουργών
4) Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και
ψυχαγωγία μέσω διαδικτύου και
καθοδήγησης
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Ανάπτυξη
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων
1) Διοργάνωση μεικτών- διαδραστικών
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
2) Διοργάνωση μεικτών- διαδραστικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:Δικτύωση
νέων
1) Θεματικά εργαστήρια δικτύωσης
(workshops) και ανταλλαγής εμπειριών και
καλών πρακτικών σε ζητήματα
ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων
μεταναστών στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή της χώρας και αρμονικής
συμβίωσης με τους γηγενείς
2) Ανάπτυξη Δικτύου εθελοντισμού &
κοινωφελούς δράσης

Για περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στο Συντονιστή Φορέα
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.», τηλ. 210 3625300, fax. 210 3618341, e-mail. info@depeka.gr
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Κοινωνικά στοιχεία των άμεσα ωφελούμενων νέων μεταναστών υπηκόων
τρίτων χωρών....
Οι μετανάστες προερχόμενοι από χώρες με οικονομικό αδιέξοδο (υπήκοοι
τρίτων χωρών), αναζητούν στην Ελλάδα μία καλύτερη τύχη όπου θα
μπορέσουν να ενταχθούν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Κατά την
προσπάθειά τους αυτή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα με
φυσικό επακόλουθο την ανεργία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, σε συνδυασμό με κρούσματα ρατσισμού, ξενοφοβίας
και κοινωνικών ανισοτήτων. Η διαφορετικότητα στην εθνότητα, τη θρησκεία
και τις παραδόσεις τους καθιστά στο περιθώριο της σύγχρονης κοινωνίας.
Οι συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού βαραίνουν εντονότερα τον πληθυσμό των νέων μεταναστών
καθώς τα μέλη του επιβαρύνονται επιπλέον με τις δυσκολίες μετάβασης και προσαρμογής τους από το
προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας, σχολείου, εκπαίδευσης στην κοινωνική και εργασιακή
πραγματικότητα της χώρας υποδοχής. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών με την
υποστήριξη της Πολιτείας, γίνεται προσπάθεια για βελτίωση των πολιτικών σχετικά με τη διαμονή,
ένταξη, πολιτογράφηση των νομίμως διαμενόντων μεταναστών προς το σκοπό διευκόλυνσης της
κοινωνικής και εργασιακής τους ένταξης (Ν.3838/2010 κλπ). Ωστόσο, παραμένουν ελλείψεις και
ανάγκες νέων ρυθμίσεων σε σημαντικά

ζητήματα, όπως το καθεστώς

διαμονής των παιδιών

μεταναστών κλπ.
Στις περιοχές των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Μυτιλήνης και Ξάνθης, όπου παρατηρείται
υψηλή συγκέντρωση μεταναστών.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, σήμερα κατοικούν και εργάζονται στη χώρας μας περίπου 1
εκ. μετανάστες υπήκοοι τρίτων χωρών.

Σημαντικό μέρος των μεταναστών –υπηκόων τρίτων χωρών

που κατοικούν σήμερα στη χώρας μας αποτελεί η πληθυσμιακή ομάδα των νέων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, οι μαθητές

-παιδιά μεταναστών –που φοιτούν σήμερα στα σχολεία της

χώρας μας - σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ανέρχονται σε 120.000 περίπου, αποτελώντας
το 10% του μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, μεγάλο μέρος νέων μεταναστών (ή παιδιά των μεταναστών)
είναι σπουδαστές /φοιτητές τις ανώτερες ή ανώτατες βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας μας. Επιπλέον, η
δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν ή ήρθαν στην Ελλάδα σε
πολύ μικρή ηλικία και δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα πέρας της Ελλάδας, είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα
του ελληνικού πληθυσμού.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου στην Επικράτεια

και τις περιοχές παρέμβασης,

αποτυπώνονται και αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας
εργασίας και παραμονής (περίοδος 1999-2009).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω πηγές, 371.641 περίπου

αιτήσεις νομιμοποίησης (άδεια παραμονής και εργασίας)

είχαν υποβληθεί κατά την ανωτέρω περίοδο

στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Σ
11%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
8%

ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ
17%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
20%

ΑΤΤΙΚΗ
44%

Διάγραμμα 1 - Συγκέντρωση -Περιοχές εγκατάστασής των αλλοδαπών μεταναστών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα, ο κύριος όγκος των μεταναστών και ειδικότερα το 64% ή περίπου
235.851 άτομα εγκαταστάθηκαν στην Αττική (ευρύτερη περιοχή λεκανοπεδίου) και Μακεδονία (Κεντρική
& Ανατολική Μακεδονία-Θράκη συμπεριλαμβανομένων αστικών κέντρων όπως Θεσσαλονίκη, Ξάνθη),
ενώ στην Πελοπόννησο (με έμφαση σε πρωτεύουσες των νομών όπως Καλαμάτα κλπ.) εγκαταστάθηκε
το 11% ή 37.993 περίπου άτομα. Ακολουθεί, η υπόλοιπη Ελλάδα - στις περιοχές τις οποίες εντάσσεται
και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με πρωτεύουσα τη Λέσβο (Μυτιλήνη) - με ποσοστό συγκέντρωσης
μεταναστών 17%.
Κατά τα ανωτέρω, αναδεικνύεται η υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης του
έργου.
Οι πρώτοι μετανάστες είχαν εγκατασταθεί στις υποβαθμισμένες περιοχές στα κέντρα και στις περιφέρειες
της Πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων. Σήμερα έχουν περισσότερες δυνατότητες να ενοικιάσουν
σπίτι και να ζήσουν σε χώρους πιο ευπρεπείς και ανθρώπινους.

Διάγραμμα 2 - Χώρες προέλευσης

Στο ανωτέρω διάγραμμα φαίνεται ότι οι επικρατέστερες υπηκοότητες των αιτούντων μεταναστών είναι
Αλβανοί σε ποσοστό 64,94%, Ρώσοι – Ουκρανοί – Γεωργιανοί σε ποσοστό 9%, Αφρικανοί (Αιγύπτιοι,
Μαροκάνοι, Νιγηριανοί κα.) σε ποσοστό 4%, Ασιάτες (Φιλιππινέζοι, Κινέζοι, Πακιστανοί, Ιρακινοί, Ινδοί,
Ιρανοί, Μπαγκλαντεσιανοί κ.α.) σε ποσοστό 9,3%, Άραβες σε ποσοστό 4%.
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ (%)

0-14
15-19
20-24
25-29
30-44
45-64
65 & άνω
Δεν δήλωσαν
ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 3 - Ηλικιακή διάρθρωση και φύλο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (%)

0,10
7,45

0,09
3,52

23,40
24,18
36,78
6,56
0,12
1,40
100,00

16,38
19,49
43,41
15,52
0,21
1,39
100,00

Στον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι, οι ηλικιακές ομάδες που αντιστοιχούν στις παραγωγικότερες
ηλικίες από 20 – 44 ετών συγκεντρώνουν ποσοστό 84,35% για τους άνδρες και 79,28% για τις γυναίκες
ενώ η ηλικιακή ομάδα 45 – 64 συγκεντρώνει ποσοστό 6,56% για τους άνδρες και

15,52 για τις

γυναίκες.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Δεν δήλωσαν
ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 4 - Επίπεδο εκπαίδευσης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (σε
χιλιάδες)
6.628
137.252
183.947
33.015
10.799
371.641

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (σε
%)
1,78
36,93
49,50
8,88
2,91
100,00

Στον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι, το 49,50% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το
36,93%

είναι

απόφοιτοι

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης,

το

8,88%

είναι

απόφοιτοι

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και το 1,78% είναι αναλφάβητοι.
Από την περιγραφή των ανωτέρω στοιχείων, θα λέγαμε ότι βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας στόχου
είναι ο πολύπλευρος αποκλεισμός της

από την οικονομική και την κοινωνική ζωή του τόπου που

οφείλεται σε παράγοντες:
-

εκπαιδευτικούς (ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, αδυναμία

επικοινωνίας και έκφρασης

κλπ.)
- κοινωνικούς (δυσχέρεια επικοινωνίας με το περιβάλλον, έλλειψη πληροφόρησης, δυσκολίες πρόσβασης
στην

ελληνική

αγορά

εργασίας,

έλλειψη

κοινωνικής

δικτύωσης,

διακρίσεις,

περιθωριοποίηση, κ.α.)
- οικονομικούς (φτώχεια, ανεργία, εκμετάλλευση, κ.α.)
- θεσμικούς (νομικής φύσεως προβλήματα, ελλιπές θεσμικό πλαίσιο στήριξης, κ.α.)

Οι παράγοντες αυτοί, σε σχέση με την εργασία, οδηγούν σε:
- υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας
-έλλειψη συστηματικής και κύριας απασχόλησης (μεγάλα διαστήματα ανεργίας)

[8]

στιγματισμός,

-ετεροαπασχόληση (σε επαγγέλματα μη αντίστοιχα

των μορφωτικών και επαγγελματικών τους

προσόντων)
- κοινωνική απομόνωση
- έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Πρόσθετες ανάγκες των μελών της ομάδας στόχου τόσο ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται
σήμερα (ποιότητα ζωής, κοινωνική ζωή, επικοινωνία), όσο και ως προς

τους γενικούς δείκτες περί

κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης (κοινωνική ένταξη, ανεργία, υποαπασχόληση κλπ), είναι οι
εξής:
-

ανάγκη για ενημέρωση – πληροφόρηση σχετικά με θεσμικά, εργασιακά και εν μέρει οικονομικά
θέματα που τους αφορούν

-

ανάγκη για αντιστοίχηση των γνώσεών τους στην ελληνική πραγματικότητα (να γνωρίζουν τις
δυνατότητες σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο)

-

ανάγκη ηθικής και ψυχολογικής στήριξης και συμπαράστασης

-

ανάγκη υποστηρικτικών μηχανισμών και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων

-

ανάγκη για τον προσδιορισμό των εμπειριών και των επαγγελματικών δυνατοτήτων τους σε
συνάρτηση με την τοπική αγορά εργασίας

-

ανάγκη επιμόρφωσης - βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα

-

ανάγκη επαφής και εξοικείωσης με την ελληνική αγορά εργασίας, τις συναλλαγές, την κοινωνική και
πολιτισμική πραγματικότητα

-

ανάγκη σύνδεσης με την απασχόληση

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, ο σχεδιασμός και υλοποίησης του εγκριθέντος έργου «Δημιουργία
μεικτών κέντρων νεότητας» επιδιώκεται να συμβάλλει στην άμβλυνση των ανωτέρω προβλημάτων και
την προώθηση δράσεων και πρακτικών ενίσχυσης των πολιτικών κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
μεταναστών, στο πλαίσιο των βασικών αρχών υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (Ε.Τ.Ε.).
Πηγές: Στοιχεία, έρευνες μελέτες τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
Φ.Π.Σ.Υ.Υ. ΕΠΕΚΑ, 2011-2013
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Έργο:
1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας»
Δράση:
1.1/11«Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως
διαμενόντων στη χώρα»

Φορείς Έργου:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) (Συντονιστής)
Διεύθυνση: Κανάρη 20, Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλέφωνο: 210-3625300,
ηλεκτρον. ταχυδρομείο: info@depeka.gr, ιστοχώρος: www.epeka.gr
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
Διεύθυνση: Τοσίτσα 19, Αθήνα Τ.Κ. 10683, τηλέφωνο: 210-8834818,
ηλεκτρον. ταχυδρομείο: skle@otenet.gr, ιστοχώρος: www.skle.gr
Ελληνικό Forum Μεταναστών
Διεύθυνση: Πατησίων 81, Αθήνα Τ.Κ. 10434, τηλέφωνο: 210-8831620,
ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ingreece@hotmail.com, , ιστοχώρος: www.migrant.gr

Η Δράση 1.1/11, Έργο 1.1.γ/11 με τίτλο «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» συνολικού προϋπολογισμού
ΕΥΡΩ 282.000,00 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25%
από Εθνικούς Πόρους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

