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αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η μετακίνηση πληθυσμών υπήρξε ανέκαθεν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, όσον 

αφορά στις αστικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής και ισότητας. Σήμερα, που 

σημειώνεται σύμφωνα με τον ΟΗΕ το μεγαλύτερο κύμα φυγής προσφύγων από τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πόλεις και οι τοπικές αρχές καλούνται να αναλάβουν όλο και πιο 

ενεργό ρόλο στον τομέα των πολιτικών που προωθούν την ένταξη των Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών (Υ.T.X.), καθώς η πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού κατοικεί σε 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή σε πόλεις. Ωστόσο, η αυξημένη εισροή 

προσφύγων που σημειώθηκε τα έτη 2015-2016, παρόλο η Ελλάδα αντιμετωπίζει 

σημαντικές μεταναστευτικές ροές από το 2007, ήταν απροσδόκητη τόσο για την 

κυβέρνηση όσο και για τον πληθυσμό. 

Από τότε και εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης, που βρήκε την κεντρική και τις 

τοπικές κυβερνήσεις απροετοίμαστες, οι ευρωπαϊκές πόλεις επικεντρώνονται σήμερα 

σε μακροπρόθεσμες δυνατότητες και σχεδιασμό σύμφωνα με την ατζέντα της ΕΕ για τη 

μετανάστευση, όχι μόνο για να επιτύχουν τον πολύπλοκο στόχο της κοινωνικής 

ένταξης, αλλά και για να μειώσουν τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, 

υποστηρίζοντας το πολυπολιτισμικό αστικό περιβάλλον  για τις πόλεις του μέλλοντος. 

Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αποτελεί σημείο διέλευσης για τους 

πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Από το Σεπτέμβριο του 

2015, πάνω από 1.000.000 πρόσφυγες πέρασαν από το λιμάνι του Πειραιά και όταν 

έκλεισαν τα σύνορα των Δυτικών Βαλκανίων, το λιμάνι λειτούργησε ως αυτοσχέδιος 

καταυλισμός για πάνω από 6.000 ανθρώπους. 

Ο Δήμος του Πειραιά, λόγω έλλειψης κεντρικού συντονισμού, πρόσφερε εθελοντικά τις 

υπηρεσίες του και ανθρώπινους πόρους, κινητοποιώντας πολίτες, εθελοντές, τοπικές 

επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο. και τοπικές εκκλησίες, καθώς και οχήματα για μεταφορές. Σήμερα, 

η τοπική κυβέρνηση του Πειραιά προωθεί ένα σχέδιο όχι μόνο να ανταποκριθεί σε μια 
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μελλοντική κρίση αλλά και να βελτιστοποιήσει την αντίστοιχη υποδομή και υπηρεσίες 

ώστε να αποτελέσει μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς. 

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Πειραιά έχει δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία με την 

Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, τα 

προγράμματα εθελοντισμού, τους μεταναστευτικούς συλλόγους και τις Μ.K.O., για την 

υποστήριξη μια σειράς δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης. Το Συμβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών του Δήμου (Σ.Ε.Μ.Π.) και από το 2018 το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών 

(Κ.Ε.Μ.) του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, έχουν αναπτύξει 

περαιτέρω ένα δίκτυο για τη συλλογή δεδομένων, τη δημιουργία πλατφόρμας για 

κοινές παρεμβάσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Τέλος, συμμετέχει στο 

Δίκτυο Πόλεων μεταξύ των πιο καινοτόμων πόλεων της Ελλάδας. 

Ο Δήμος του Πειραιά αναγνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός είναι ένας πιθανός δείκτης 

κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, συνέταξε το ακόλουθο σχέδιο προκειμένου 

να δημιουργηθούν και να διευκολυνθούν οι καλές πρακτικές στον εθελοντισμό μεταξύ 

των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Το παρόν Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης 

της Βαλέτα, τη Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας και το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης της Ε.Ε. για 

την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική, στηρίζεται στην Ατζέντα της Ε.Ε. για τη 

Μετανάστευση, στο Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Υ.Τ.Χ. και στην Ατζέντα Νέων 

Δεξιοτήτων της Ε.Ε. με μέτρα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ένταξης των Υ.Τ.Χ. 

Ο στόχος του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι να στηρίξει την κεντρική υπόθεση του 

έργου VAI, σύμφωνα με την οποία ο εθελοντισμός μεταξύ των μεταναστών μπορεί να 

αποτελέσει μέσο και δείκτη κοινωνικής ένταξης για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΦΩΤΟ: Προσωρινό Κατάλυμα Προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά. 2016 
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2. Πλαίσιο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών  
 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, ο ακαδημαϊκός και πολιτικός διάλογος σχετικά με τη 

σημασία και τον τρόπο κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, ή πιο 

πρόσφατα την ενσωμάτωση, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Παρόλα αυτά η ένταξη, 

όπως καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, μπορεί να γίνει γενικά κατανοητή ως η 

διαδικασία κατά την οποία οι Υ.Τ.Χ. γίνονται αποδεκτό μέρος της κοινωνίας υποδοχής, 

και προϋποθέτει την απόκτηση νομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα 

ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική και 

κοινωνική τους ταυτότητα.Ενώ ο εννοιολογικός διάλογος παραμένει ανοιχτός σχετικά 

με το πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών, έχει δημιουργηθεί και χρησιμοποιείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Δείκτης Ενταξιακής Πολιτικής σύμφωνα με τις παρακάτω 

μεταβλητές (MIPEX, 2015): 

Όπως παρατηρείται στην τελευταία έκθεση για την 
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Ελλάδα, παρόλο που είναι πρότερη του μαζικού προσφυγικού κύματος, οι δείκτες που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών περιλαμβάνει:  

1. Εργασιακή κινητικότητα,  

2. Οικογενειακή Επανένωση,  

3. Εκπαίδευση,  

4. Υγεία,  

5. Πολιτική συμμετοχή,  

6. Μόνιμη Κατοικία,  

7. Δικαίωμα Υπηκοότητας, 

8. Εξάλειψη των Διακρίσεων. 

Παρ’ όλες τις θεμελιώδεις οικονομικές, νομικές και κοινωνικές διαφορές στις μορφές 

της ανθρώπινης κινητικότητας (μετανάστες και αιτούντες άσυλο), η ενσωμάτωση των 

Υ.Τ.Χ. στην Ευρώπη έχει ρυθμιστεί από το πολιτικό πλαίσιο του τελευταίου σχεδίου 

δράσης της ΕΕ για την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (2016) και περιγράφει 

συγκεκριμένα μέτρα  προς εφαρμογή1. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η χάραξη ενταξιακής πολιτικής στην Ελλάδα όπως 

και σε άλλες χώρες της ΕΕ, είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των εθνικών 

κυβερνήσεων παρά της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των τοπικών αρχών. Ωστόσο, οι 

δήμοι έχουν μια σειρά από αρμοδιότητες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το 

καθεστώς των Υ.Τ.Χ.  Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου έχουν αποκτήσει 

αυξανόμενο ρόλο σε αυτόν τον τομέα είτε με την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την 

ένταξη των μεταναστών είτε/και με την παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των Y.T.X., σε όλους τους τομείς κοινωνικής ένταξης (Εργασιακή 

Κινητικότητα, Εκπαίδευση, Υγεία, Πολιτική Συμμετοχή, Κατοικία, Καταπολέμηση των 

Διακρίσεων), που τους ανάγει σε σηματικούς κυβερνητικούς φορείς στην εφαρμογή 

των προαναφερόμενων πολιτικών. 

                                                   
1 Για μια λεπτομερή ανασκόπηση του ελληνικού πλαισίου δείτε την Εθνική Έκθεση του VAI για 

την Ελλάδα (D1.1). 
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3. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

στον Πειραιά 
 

Ο Δήμος Πειραιά έχει μια μακρά ιστορία υποδοχής μεταναστών για περισσότερα από 

100 χρόνια. Ενώ κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η πόλη υπήρξε πρωταρχικός 

προορισμός για εσωτερικούς μετανάστες από όλη τη χώρα, η έξοδος των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας ήταν στην πραγματικότητα το αποκορύφωμα της ροής των Ελλήνων 

προσφύγων από διάφορες περιοχές της χώρας, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από το 1910 

και επιταχύνθηκε αμέσως μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ρωσική Επανάσταση του 

1917 είχε ως αποτέλεσμα την άφιξη μεγάλου αριθμού Ελλήνων από τη νότια Ρωσία το 

1917/1918, ενώ ακολούθησε η ανταλλαγή πληθυσμών με τη Βουλγαρία (1919). Η 

άνοδος του πληθυσμού ήταν θεαματική, ιδίως στην Αθήνα και τον Πειραιά, όπου 

εγκαταστάθηκε σχεδόν ο μισός πληθυσμός (48%) των προσφύγων σε αστικά κέντρα 

(Γεωργακοπούλου 2002). 

Από τότε και παράλληλα με την 

οικοδόμηση ισχυρών πολυπολιτισμικών 

χαρακτηριστικών στις διάφορες 

γειτονιές της πόλης, ο Δήμος Πειραιά το 

1928 καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό 

κατοίκων σε σύγκριση με άλλες 

κεντρικές περιοχές της Αθήνας 

(193.000), τον οποίο διατηρεί με μικρές 

διακυμάνσεις μέχρι σήμερα. 

ΦΩΤΟ: Προσφυγική κατοικία του 1923 στη Νίκαια  

 

Ωστόσο, κατά την εισροή μεταναστών κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια και λιγότερο από την Ασία, κατά την περίοδο 1991-2001, σημειώθηκε αύξηση 

του πληθυσμού (5,3%) με την πλειοψηφία των μεταναστών που διαμένουν στις 
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βιομηχανικές ζώνες του Πειραιά και κοντά στο λιμάνι (Μαλούτας 2017), καθώς και τους 

παρακείμενους δήμους, στους οποίους οι πρόσφυγες που ήταν ήδη εγκατεστημένοι 

στην περιοχή. Παράλληλα, προέκυψαν νέες αστικές δομές και γειτονιές που 

μεταμόρφωσαν τον αστικό χώρο, αποτελώντας σημείο αναφοράς και γεωγραφική 

έκφραση των κοινωνικών σχέσεων και ένταξης στη χώρα υποδοχής, μολονότι η 

κεντρική ελληνική πολιτική ήταν επικεντρωμένη κυρίως στον έλεγχο της 

μετανάστευσης (Γκέμη 2018). 

Το Πολυετές Πρόγραμμα (2007-2013) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και μια σειρά 

οδηγιών και αρχών της ΕΕ για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 

επέτρεψαν την εισαγωγή της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην πολιτική 

ατζέντα, παρόλα αυτά χωρίς να ενισχύεται η δυνατότητα των δήμων να αναλάβουν 

ενεργό ρόλο. 

Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και η ένοπλη σύγκρουση στη Μέση 

Ανατολή (2016) απαιτούσε άμεσο σχεδιασμό και εφαρμογή κεντρικής και τοπικής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης για πάνω από ένα 

εκατομμύριο πρόσφυγες που εισήλθαν στα ελληνικά σύνορα. Έκτοτε και λόγω του 

γεγονότος ότι πολλοί από αυτούς διαμένουν σήμερα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, 

απαιτούνται στρατηγικές ενέργειες από τις τοπικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού, όπου οι εθνικές κυβερνήσεις είναι πολιτικά 

περιορισμένες. 
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4. Τοπικά Απογραφικά και Δημογραφικά Δεδομένα 
 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ένα συγκριτικό προφίλ των μεταναστών που κατοικούσαν 

στον Πειραιά πριν από τη λεγόμενη «προσφυγική κρίση». Βασίζεται στα πιο πρόσφατα 

κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα που διαθέτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.Λ.ΣΤ.Α.Τ. 

Απογραφή 2011)2. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι τάσεις παρουσιάζονται σε μια 

σειρά από συγκριτικούς πίνακες και  γραφήματα σχετικά με τη κατανομή, ανάπτυξη, τις 

τάσεις και την αλλαγή του πληθυσμού και μια σειρά κοινωνικών δεικτών όπως η 

εκπαίδευση, η απασχόληση και η στέγαση στον Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής.3. 

Πίνακας 1. Δημογραφικές Τάσεις στην Αττική και τον Πειραιά, 1991-2011 

 Πληθυσμός, 2011 

 Ξένοι Υπήκοοι επί 

του συνολικού 

πληθυσμού (%) 

Δημογραφικές 

μεταβολές  (%) 1991-

2001 

Δημογραφικές 

μεταβολές (%)   2001-

2011  

Περιγραφή 

Σύνολο 
Ξένοι 

Υπήκοοι 

Ξένοι 

Υπήκοοι% 

κατανομή* 

1991 2001 2011 Σύνολο 
Ξένοι 

Υπήκοοι 
Σύνολο 

Ξένοι 

Υπήκοοι 

Δήμος Αθήνας 664046 151660 37,4 3,1 17,3 22,8 -3,9 430,6 -16,7 9,7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (υπολοιπο) 365474 31132 7,7 1,7 7,2 8,5 1,9 342,4 -7,6 9,5 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 592490 35372 8,7 2,3 6,5 6,0 15,3 230,2 0,0 -8,3 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 489675 33712 8,3 1,1 6,1 6,9 5,5 472,8 -3,2 9,1 

ΝΟΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 529826 42529 10,5 3,3 7,4 8,0 10,1 143,4 -3,5 5,1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 502348 49919 12,3 2,7 10,9 9,9 38,8 469,2 29,1 18,0 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 160927 14913 3,7 1,6 8,1 9,3 22,2 526,2 6,8 21,8 

IΝΗΣΙΑ 74651 6726 1,7 1,1 8,0 9,0 12,6 704,1 4,5 18,3 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦ ΕΝΟΤΗΤΑ 448997 39868 9,8 (100) 1,3 7,2 8,9 2,3 474,4 -7,8 13,0 

Δήμος Πειραιά 163688 16750 42,0 1,5 8,5 10,2 -3,8 434,5 -10,9 7,6 

Κερατσίνι-Δραπετσώνα  91045 5884 14,8 0,8 5,5 6,5 5,5 614,5 -1,9 15,7 

Κορυδαλλός  63445 5736 14,4 1,8 6,6 9,0 8,0 309,8 -11,0 21,1 

Νίκαια-Αγ. Ιωάννης Ρέντης  105430 10123 25,4 1,1 7,4 9,6 6,2 593,0 -6,1 21,3 

Πέραμα  25389 1375 3,4 0,6 5,7 5,4 6,6 879,7 -5,8 -11,2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ  3828434 405831 100 2,3 9,4 10,6 7,8 351,5 -2,8 9,1 

Πηγή: El.Stat. (Ελληνική Στατιστική Αρχή): 1, Απογραφή Πληθυσμού & Στέγασης, 1991, 2001, 2011. Σημείωση: [ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ] = 

Περιφερειακές Μονάδες, [μικρά γράμματα] = Δήμοι * κόκκινο χρώμα: Μαύρη πλάγια γραφή: διανομή στους Δήμους του Πειραιά 

                                                   
2 http://www.statistics.gr/en/home/. Εκτός από τον Πίνακα 1 και τα Γραφήματα 1-3, τα απογραφικά 

δεδομένα προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 
3 Το κεφάλαιο αυτό συντάχθηκε με τη συνεισφορά του Συντονιστή του έργου VAI, Πάνου Αρίων 

Χατζηπροκοπίου. 
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Από τους περισσότερους από 405.000 ξένους υπηκόους που ήταν εγγεγραμμένοι στην 

Αττική στην Απογραφή του 2011, σχεδόν οι μισοί κατοικούσαν στην Κεντρική 

Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας, και πάνω από το ένα τρίτο στον Δήμο Αθηναίων. 

Σχεδόν το 10% κατοικούσε στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, όπου και η 

πλειοψηφία είναι ομοίως συγκεντρωμένη, με 42% στον ίδιο τον Δήμο Πειραιά (βλ. 

Γράφημα 1). 

Γράφημα 1. Κατανομή ξένων υπηκόων στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητα Πειραιά 

 

Τα ποσοστά των μεταναστών στο τοπικό πληθυσμό έχουν αυξηθεί σημαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στην κεντρική Αθήνα, όπου περίπου το ένα τέταρτο των 

κατοίκων είναι ξένοι υπήκοοι. Ο Πειραιάς έρχεται δεύτερος σε απόσταση, καθώς ένας 

στους δέκα από τους κατοίκους του Δήμου είναι μετανάστες (βλ. Γράφημα 2). 

Γράφημα 2. Συγκριτικό ποσοστό αύξησης των αλλοδαπών στην Αττική, 1991-2011 
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Η συνολική αύξηση του πληθυσμού της Αττικής κατά 5% κατά την περίοδο 1991-2011 

δεν ήταν γεωγραφικά ομοιόμορφη, αντικατοπτρίζοντας τις γενικές τάσεις της 

προαστιοποίησης και της αστικής εξάπλωσης παράλληλα με τη μείωση στα αστικά 

κέντρα. Σχεδόν όλες οι συνοικίες είδαν τον πληθυσμό τους να αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, παρά τις τελευταίες τάσεις μικρών απωλειών (στη Δυτική 

και τη Νότια Αθήνα). Οι δύο εξαιρέσεις είναι η κεντρική Αθήνα, ο πληθυσμός της 

οποίας μειώθηκε κατά 15% και ο Πειραιάς κατά 5,5%. Η μείωση του πληθυσμού είναι 

πιο εμφανής στα αστικά κέντρα: ο Δήμος Πειραιώς έχασε περισσότερο από το 14% του 

πληθυσμού του κατά την ίδια περίοδο. Όμως, όλοι οι Δήμοι στην Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιώς βιώνουν τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού (βλ. Γράφημα 3 

για την περίοδο 2001-11). 

 

Γράφημα 3. Συγκριτική πληθυσμιακη μεταβολή (συνολική & ξένων υπηκόων) στην Αττική, 2001-2011 
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Η εικόνα είναι σχεδόν αντίθετη όσον αφορά τον μεταναστευτικό πληθυσμό. Κατά την 

ίδια περίοδο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο πληθυσμός των 

μεταναστών αυξήθηκε δυσανάλογα σε όλη την Αττική, με το ποσοστό αύξησης κατά την 

περίοδο 1991-2011 να υπερβαίνει το 500% στην Ανατολική και Δυτική Αττική, τα νησιά 

και τον Πειραιά, όπου και επηρέασε ιδιαίτερα στους Δήμους Κερατσινίου- 

Δραπετσώνας και Νίκαιας - Άγιου Ιωάννη Ρέντη. Με εξαίρεση το Πέραμα, μία από τις 

λίγες περιπτώσεις όπου η έξοδος του ελληνικού πληθυσμού ακολουθούνταν από τους 

μετανάστες, σε όλους τους άλλους Δήμους η αύξηση των ξένων υπηκόων κατοίκων  

αντισταθμίζει εν μέρει τις συνολικές απώλειες του πληθυσμού. 

Γράφημα 4.  Αστική Γεωγραφία των μεταναστών στον Πειραιά, 2011 
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Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, το ποσοστό των μεταναστών στους κατοίκους 

της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά είναι- με λίγες εξαιρέσεις- κοντά στο μέσο όρο 

του ενός στους δέκα, όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη. Μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνται στη Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντης, όπου σε μερικές 

περιοχές οι μετανάστες αποτελούν περίπου το 23% ή και το 33% του πληθυσμού και σε 

μικρότερο βαθμό στον Κορυδαλλό, όπου σχεδόν οι μισοί κάτοικοι προέρχονται από 

μετανάστες. Στον Δήμο του Πειραιά, οι μετανάστες τείνουν να είναι περισσότερο 

συγκεντρωμένοι σε κεντρικές και παραδοσιακά εργατικές συνοικίες (π.χ. Καμίνια, 

Μανιάτικα, Κοκκινιά).  

Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν σημαντικό μειονέκτημα στις συνθήκες στέγασης τους σε 

σύγκριση με τον τοπικό πληθυσμό. Ενδεικτικά παραδείγματα δίνονται παρακάτω για το 

Δήμο Πειραιά (Απογραφή του 2011). Τα ποσοστά ιδιοκτησίας είναι σχεδόν αντίστροφα: 

οι μετανάστες ενοικιάζουν συντριπτικά (77%), με μόνο έναν στους πέντε ιδιοκτήτες 

σπιτιού, ενώ πάνω από το 71% των Ελλήνων ήταν ιδιοκατοίκηση και μόνο το 23% ήταν 

ενοικιαστές. Επιπλέον, ενώ η πλειοψηφία και των δύο ομάδων ζούσαν σε κτίρια που 

κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1970, οι μετανάστες τείνουν να ζουν σε παλαιότερα 

κτίρια και λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο από αυτούς ζούσαν σε καταλύματα που 

χτίστηκαν μετά το 1980, σε σύγκριση με πάνω από το 40% των Ελλήνων. Σε αυτά τα 

κτίρια, οι μετανάστες τείνουν να καταλαμβάνουν τους κάτω ορόφους: πάνω από το 

30% ζούσε στο ισόγειο ή το υπόγειο (έναντι 14,5% των Ελλήνων) και μόλις το 10,7% στο 

τέταρτο ή υψηλότερο επίπεδο (έναντι 22,5% στους Έλληνες). Οι ανισότητες στη 

στέγαση αντικατοπτρίζονται επίσης στις πιο συνωστισμένες συνθήκες διαβίωσης 

μεταξύ των μεταναστών: περισσότερο από το ήμισυ (περίπου 54%) διέθεταν χώρο 

κατοικίας έως 20 τ.μ. ανά άτομο, που ήταν λιγότερο από το 20% μεταξύ των Ελλήνων 

κατοίκων. 

Η δημογραφική δομή του μεταναστευτικού πληθυσμού, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, 

διαφέρει σημαντικά από αυτή των ξένων υπηκόων. Όπως είναι εμφανές στις πυραμίδες 

πληθυσμού που ακολουθούν, οι ντόπιοι Έλληνες γερνούν, ενώ οι μετανάστες είναι 
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νεότεροι, με τα μεγαλύτερα μερίδια σε ηλικία εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι 

άνδρες υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των μεταναστών, ιδιαίτερα στην Περιφερειακή 

Ενότητα, ενώ η σύνθεση των φύλων μεταξύ των Ελλήνων είναι ισορροπημένη. 

Γράφημα 5. Πληθυσμιακές πυραμίδες (Ελλήνων και Μεταναστών) στον Πειραιά, 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ξένοι Υπήκοοι Έλληνες Υπήκοοι 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ξένοι Υπήκοοι Έλληνες Υπήκοοι 

 Άνδρες  Γυναίκες 
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Πίνακας 2. Μετανάστευση ανά χώρα ιθαγένειας (κορυφαίες 10 εθνικότητες) στον Πειραιά, 2011 

Χώρα Ιθαγένειας Δήμος Πειραιά 
Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραια 
Χώρα Ιθαγένειας Αττική 

Albania 53,3 55,0 Albania 47,7 

Pakistan 7,3 8,3 Pakistan 5,8 

Romania 4,7 5,1 Romania 4,8 

Bulgaria 3,7 3,6 Bulgaria 4,6 

Egypt 4,7 2,9 Georgia 3,0 

Armenia 1,7 2,3 Poland 2,6 

Ukraine 2,3 2,2 Ukraine 2,6 

Georgia 2,1 1,9 Philippines 2,1 

Russian Federation 1,7 1,8 Bangladesh 2,1 

Poland 1,8 1,6 Cyprus 1,9 

other countries 16,1 14,5 other countries 22,1 

Stateless, unresolved or not 

stated nationality 
0,5 0,9 

Stateless, unresolved or not stated 

nationality 
0,7 

Total foreign nationals 16750 39868 Total foreign nationals 405831 

 Πηγή: Απογραφή κατοικιών και πληθυσμού 2011, Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων panorama.statistics.gr 

Η εθνική σύνθεση του μεταναστευτικού πληθυσμού στον Πειραιά φαίνεται να είναι 

λιγότερο διαφοροποιημένη σε σύγκριση με αυτή της Αττικής ως συνόλου. 

Περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες στον Πειραιά προέρχονται από την 

Αλβανία, ενώ σημαντική είναι η παρουσία Πακιστανών, Ρουμάνων, Βούλγαρων και 

Αιγυπτίων. 

Γράφημα 6. Επίπεδο εκπαίδευσης (ντόπιων και μεταναστών) στον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα 

Πειραιά, 2011 

 



Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

17 

 

D3.2 Σχέδιο Δράσης  

Το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών είναι γενικά χαμηλότερο από αυτό του ντόπιου 

πληθυσμού με μικρότερα μερίδια πληθυσμού με πανεπιστημιακά διπλώματα και 

υψηλότερα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι κάτοικοι του Δήμου Πειραιά, είτε 

πρόκειται για μετανάστες είτε για ιθαγενείς, φαίνεται να έχουν καλύτερη μόρφωση από 

ό, τι στην υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα. 

Γράφημα 7. Εργασιακή Απασχόληση (ντόπιων και μεταναστών) στον Δήμο και την Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιά, 2011 

 

Η συμμετοχή των μεταναστών στην εργασιακή απασχόληση είναι γενικά υψηλότερη 

από αυτή των Ελλήνων, ιδιαίτερα στον Δήμο Πειραιά, αντανακλώντας εν μέρει την 

ηλικιακή δομή των δύο ομάδων, όπως περιγράφεται παραπάνω, καθώς οι συνταξιούχοι 

αποτελούν το ένα πέμπτο σχεδόν των Ελλήνων κατοίκων. Ωστόσο, με τον αντίκτυπο 

της κρίσης που μόλις ξεκινούσε να είναι εμφανής κατά την απογραφή, τα μερίδια 

ανεργίας ήταν υψηλότερα στους μετανάστες. 

Στον Δήμο του Πειραιά, οι μετανάστες απασχολούνταν ως επί το πλείστον ως μισθωτοί 

και σε ανειδίκευτες υπηρεσίες και χειρωνακτικές εργασίες, σε σύγκριση με τους μισούς 

Έλληνες που εργάζονταν ως διευθυντές και επαγγελματίες ή σε εξειδικευμένες τεχνικές 

εργασίες και δουλειές γραφείου. Η εικόνα διαφέρει ελάχιστα στην υπόλοιπη 

περιφερειακή ενότητα του Πειραιά, αντανακλώντας τις τοπικές δομές παραγωγής και 

απασχόλησης. Ενδεικτικά, οι βασικοί τομείς της απασχόλησης των μεταναστών ήταν η 
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κατασκευή (πάνω από 21%), το εμπόριο και η επισκευή οχημάτων (17,3-19%), η 

μεταποίηση (13,1-14,7%) και οι ιδιωτικές υπηρεσίες σε νοικοκυριά (11-9%). Οι 

περισσότεροι Έλληνες εργάστηκαν στο εμπόριο και την επισκευή (20,5-22,5%), τη 

μεταφορά και αποθήκευση (πάνω από 12%), τη δημόσια διοίκηση (πάνω από 10%) και 

την κατασκευή (9,4-11,5%). Οι μετανάστες είναι δυσανάλογα μισθωτοί (άνω του 85%) σε 

σύγκριση με τους Έλληνες (λιγότερο από 80%), που επί το πλείστον είναι εργοδότες 

(σχεδόν 6%, περίπου 2% των μεταναστών) και αυτοαπασχολούμενοι (άνω του 13%, 

11,5% μεταξύ των μεταναστών). 

Γράφημα 8. Εργασιακή απασχόληση ανά επαγγελματικές ομάδες (Έλληνες και μετανάστες) στον 

Πειραιά, 2011 
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5. Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική  
 

Στο πλαίσιο αυτό και με έντονη την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων, η Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών δηλώνει ότι «οι ευκαιρίες για εθελοντισμό ανοίγονται ολοένα και 

περισσότερο ως μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και επίσης ο 

εθελοντισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου των κοινωνικών 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ιστορικά βρίσκονται αποκλεισμένοι από 

τη συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις (UN General Assembly Resolution (70/129).   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης τον εθελοντισμό ως δημιουργό ανθρώπινου και 

κοινωνικού κεφαλαίου, έναν δρόμο προς την ολοκλήρωση και βασικό παράγοντα για τη 

βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 

Επίσης, οι τοπικές κυβερνήσεις και στην περίπτωση των δήμων της Ελλάδας, μέσω του 

εθελοντισμού μπορούν να δημιουργήσουν αστικά δίκτυα με στόχο μια πιο συνεκτική 

κοινότητα. Ο εθελοντισμός σε τοπικό επίπεδο προωθεί τους ανθρώπους να είναι πιο 

ενεργοί πολίτες και υποστηρίζει την εκπαιδευτική, υγειονομική, περιβαλλοντική και 

πολιτιστική συμμετοχή, ενώ παράλληλα συντελεί στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης 

των εθελοντών, των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και προάγει τη 

σωματική και ψυχική υγεία. 

Ωστόσο, ο εθελοντισμός για τους υπηκόους τρίτων χωρών δημιουργεί μια συζήτηση 

σχετικά με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων ομάδων, ενώ έννοιες 

όπως η συμμετοχή στα κοινά, συνήθως διαφέρουν από εκείνες του τυπικού 

εθελοντικού χαρακτήρα κοινού στις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ιδιαίτερα λόγω του 

παροδικού χαρακτήρα των σημερινών αστικών κοινοτήτων, που παρόλη τη 

γεωγραφική τους πληθυσμιακή πυκνότητα, χαρακτηρίζονται από κοινωνική 

απομόνωση (Rochester et al 2010). 
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Από το 2012, ο Δήμος Πειραιά δημιούργησε το Γραφείο Εθελοντισμού (Κ.Ο.Δ.Ε.Π.) δίπλα 

στο Δημαρχείο με μόνιμα προγράμματα εθελοντισμού για την υγεία, την εκπαίδευση, 

το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό, τα οποία παρέχουν 

επίσης στήριξη σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί, Κέντρα για την Ανοικτή Προστασία Ηλικιωμένων),  

Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται επαγγελματίες εθελοντικά για πάνω από 10.000 

ώρες ετησίως ειδικά, στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, την υγειονομική περίθαλψη, σίτιση και φροντίδα των άπορων και  

άστεγων, την ενημέρωση του κοινού για την υγεία την πρόληψη, καθώς και τη γενική 

εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στη φροντίδα και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Το έργο VAI θεωρεί ότι η αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή του 

κοινού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των κοινοτήτων και την 

αποτελεσματικότερη τοπική διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, ο εθελοντισμός που 

πλαισιώνεται από τις τοπικές κοινοτικές πολιτικές παρέχει έναν πιο εποικοδομητικό 

τρόπο για την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και 

των αλλοδαπών κατοίκων τους. 

Για το σκοπό αυτό, το ενταξιακό σχέδιο των Υ.Τ.Χ. μέσω του εθελοντισμού στοχεύει: 

1. Στον εντοπισμό των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους μετανάστες (ιθαγένεια, 

υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές κ.λπ.).  

2. Στην αντιμετώπιση γλωσσικών ή άλλων εμποδίων (παροχή διαπολιτισμικής 

διαμεσολάβησης, μετάφραση κ.λπ.).  

3. Στην εφαρμογή αποτελεσματικών εκστρατειών ενημέρωσης και επικοινωνίας 

(κοινωνικά και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, εργαστήρια, φυλλάδια, 

οπτικοακουστικό υλικό κλπ.). 

4. Να καταστεί η συμμετοχή στα κοινά προσβάσιμη, ευχάριστη και ανταποδοτική 

(προώθηση του εθελοντισμού, αναγνώριση, ανταμοιβή). 
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5. Στον συνεργατικό σχεδιασμό, μακροπρόθεσμους στόχους και δια βίου μάθηση  

(προγραμματισμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση). 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και βάσει του Πακέτου 2 του VAI, δημιουργήθηκε 

ερωτηματολόγιο το οποίο και ακολουθεί ως υλικό των πιλοτικών δράσεων 

προκειμένου να αναδείξει τους τομείς ενδιαφέροντός τους. Στα πλαίσια των 

δράσεων αυτών, προβλέπονται εκστρατείες ενημέρωσης στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης και στο διαδίκτυο καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα που θα ενισχύσει 

τη δικτύωση ξεπερνώντας τα όποια γλωσσικά ή άλλα εμπόδια. Τα εργαλεία, στόχοι 

και οργάνωση του προγράμματος εθελοντισμού για ξένους υπηκόους στο Δήμο 

Πειραιά ακολουθούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 
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6. Δημιουργία ευκαιριών εθελοντισμού για τους Yπηκόους 

Τρίτων Χωρών στην κοινότητα υποδοχής: Αστικός 

σχεδιασμός για το μέλλον. 
 

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη ένταξη του αστικού πληθυσμού 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα ανεπαρκούς 

διαχείρισης και διάσπασης μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικών 

οργανώσεων. Ως εκ τούτου, οι μεταναστευτικές πολιτικές πρέπει να θεωρηθούν ως 

μόνιμο χαρακτηρισμό της διαδικασίας αστικού σχεδιασμού, προκειμένου να 

ξεπεραστεί η αλληλεξάρτηση από την κεντρική διοίκηση και να εδραιωθούν οι 

ανθρώπινοι πόροι και η υποδομή που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 

πολλαπλών προκλήσεων του μεταβαλλόμενου αστικού τοπίου.  

Ο Δήμος του Πειραιά υποστηρίζει τη σημασία του εθελοντισμού που συμβάλλει στη 

συνοχή της τοπικής κοινότητας και επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία για την προώθηση 

πρωτοβουλιών που θα προωθούν τις εθελοντικές δράσεις, εστιάζοντας στον πληθυσμό 

των Υ.Τ.Χ. της πόλης, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την 

ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού για τους κατοίκους της. 

Οι στόχοι του προγράμματος VAI για την προώθηση και την ενίσχυση δικτύων, 

πρωτοβουλιών και γνώσης στον τομέα του εθελοντισμού των μεταναστών και των 

προσφύγων, παρέχουν ένα ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας για όλους τους συμμετέχοντες φορείς αλλά και για τις 

Δημοτικές Υπηρεσίες του Πειραιά. 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει στο Πακέτο Εργασίας 3 ως Υπεύθυνος 

‘Έργου με στόχο την ενθάρρυνση των καλών πρακτικών και την υποστήριξη των 

μεταναστών στον εθελοντισμό με μακροπρόθεσμη δέσμευση για προσωπική και 

κοινοτική ανάπτυξη. 
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Συγκεκριμένα, 

•Αξιολόγηση των αναγκών του προγράμματος και προσαρμογή σε 

ενδεδειγμένους ρόλους και δεξιότητες των εθελοντών. 

• Διερεύνηση πιθανών πηγών για δυνητικούς εθελοντές. 

•Προετοιμασία και εφαρμογή ενός "στρατηγικού σχεδιασμού για τον 

εθελοντισμό". 

•Πιλοτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

για τον εντοπισμό τεκμηριωμένων δράσεων. 

 

Σε σχέση με τους παραπάνω στόχους, ο Δήμος Πειραιά έχει αναλάβει τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 

1. Δημιουργία ενός δικτύου Ενδιαφερομένων Μερών δημιουργώντας αξία 

για τους Φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

και να αντιμετωπιστούν πιθανές προκλήσεις. 

 

2. Ανάπτυξη σχεδίου για τη συμμετοχή των Μεταναστών/Προσφύγων σε 

Ευκαιρίες Εθελοντικής Εργασίας, όπως περιγράφεται στο παρόν, καθορισμός 

ενός οδικού χάρτη και δημιουργία ενός κοινού οράματος για τις εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνονται στις Πιλοτικές Δράσεις. 

 

3. Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας για εθελοντικά σχήματα για την 

ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης και τη διευκόλυνση της 

προώθησης και επέκτασης των εθελοντικών δραστηριοτήτων όπως και για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών. 
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7. Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού  
 

Τα ανωτέρω συνίστανται στην ανάπτυξη ενός Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας 

και Εθελοντισμού για την προώθηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των Υ.Τ.Χ. και 

των Ενδιαφερομένων Μερών που συμμετέχουν στο προαναφερθέν Δίκτυο. 

Το δίκτυο αυτό απευθύνεται σε κυβερνητικές αρχές όλων των επιπέδων, σε ακαδημαϊκά 

και ερευνητικά ιδρύματα, Υ.Τ.Χ., εθελοντές, οργανώσεις μεταναστών, Μ.Κ.Ο., για την 

προώθηση κοινών δράσεων και τη δημιουργία φόρουμ για την κάλυψη των αναγκών 

των μελών του δικτύου καθώς και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για ευκαιρίες 

εθελοντικής εργασίας. Επιπλέον, η διαδικτυακή πλατφόρμα για τα εθελοντικά 

προγράμματα και οργανώσεις θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για τη διευκόλυνση των 

θέσεων εθελοντικής εργασίας και προγραμμάτων καινοτομίας.  

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα ωφεληθούν άμεσα και έμμεσα εκτιμάται σε 

περίπου 200.000 άτομα, στην πλειονότητα τους προσωρινοί ή μόνιμοι κάτοικοι της 

πόλης και των γύρω περιοχών και θα περιλαμβάνει επίσης εθελοντές και δράσεις που 

θα προωθούνται από τους εταίρους του προγράμματος VAI (Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, 

Ελλάδα). 

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει 4 μήνες 

δικτύωσης (προετοιμασία ενός μήνα και 3 μήνες για κάθε φάση) καθώς και 2 μήνες για 

την προετοιμασία αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων και χωρίζεται στις τρεις 

παρακάτω Φάσεις:  

 

 

 

 

 

 

 



Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

25 

 

D3.2 Σχέδιο Δράσης  

Ενδο-Δημοτικό 

Δίκτυο 

Ενημέρωσης 
 

Πανεπιστήμια

ΜΚΟ και 

Οργανώσεις 

μεταναστών 
 

Πρώτη Φάση (3 μήνες) Τρίτη Φάση (3 μήνες) Δεύτερη Φάση (3 μήνες) 

Τοπικό Δίκτυο Φροντίδας και Εθελοντισμού 

Δημόσιες 

Υπηρεσίες 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη φάση: Εφαρμογή Ενδο-Δημοτικού Δικτύου Πληροφοριών. Εκπαίδευση των 

εξουσιοδοτημένων Δημοτικών Υπαλλήλων. 

Δεύτερη Φάση: Επέκταση του Δικτύου στις Δημόσιες Υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια 

του Δήμου ή των όμορων Δήμων. Ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων. 

Τρίτη φάση: Επέκταση του δικτύου σε πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

και Οργανώσεις μεταναστών/προσφύγων. 

 

Ο γενικός στόχος της βιωσιμότητας του δικτύου θα εξασφαλιστεί με τα ακόλουθα: 

1. Ενίσχυση των κοινών αρχών του Δικτύου Τοπικής Φροντίδας και Εθελοντισμού 

σχετικά με την τοπική κοινωνική φροντίδα/ανάπτυξη και τον εθελοντισμό 

μεταξύ των μεταναστών. 
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2. Εξουσιοδοτημένοι Δημόσιοι Λειτουργοί για το συντονισμό των ενεργειών και 

των ενημέρωση/στήριξη των εθελοντών και των λοιπών Υπαλλήλων στις 

Δημοτικές Υπηρεσίες του Πειραιά. 

3. Εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων Υπαλλήλων σε θέματα 

μετανάστευσης/προσφύγων/ αιτούντων άσυλο, που θα υλοποιήσει η Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.) σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) και το Συμβούλιο 

Ένταξης των Μεταναστών του Δήμου Πειραιά (Σ.E.M.Π.). Η κατάρτιση επίσης 

θα περιλαμβάνει 1 θεματική για τον εθελοντισμό και θα εξαχθεί από τον 

εταίρο του VAI, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- Περιφερειακό Τμήμα 

Πειραιά. 

4. Την εποπτεία του δικτύου θα αναλάβει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών 

(Κ.Ε.Μ.)  σε συνεργασία με το Συμβούλιο Μετανάστευσης Μεταναστών του 

Δήμου Πειραιά (Σ.E.M.Π.)  σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.) στην Ελλάδα. 

 

Η υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου αναμένεται να οδηγήσει στην προώθηση 

της τοπικής κοινοτικής ανάπτυξης μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας 

στους Υ.Τ.Χ. και στις τοπικές κοινότητες τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τη 

διαφορετικότητα και να ενισχύσουν την εμπλοκή και την ένταξη των Υ.Τ.Χ. στις τοπικές 

κοινωνίες σύμφωνα με τους σκοπούς του VAI. 
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7.1 Κατευθυντήριες Γραμμές Δικτύου Τοπικής Φροντίδας 

και Εθελοντισμού 
 

Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών 

και η Παγκόσμια Ομάδα για τη Μετανάστευση (Global Migration Group)  εξέδωσαν τις 

αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές (2018) σχετικά με την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών σε ευάλωτη κατάσταση (A / HRC / 37/34 και 

A / HRC / 37 / 34 / Add.1).) Το νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

είναι καθολικά, αναπαλλοτρίωτα, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα: 

 

"Το διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθιστά σαφές ότι, για την 

εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων και τη στήριξη της θεμελιώδους αρχή της μη 

διάκρισης, οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να εξετάσουν τις μοναδικές και 

ατομικές συνθήκες κάθε ατόμου. Με την συμμετοχή τους σε διεθνείς συνθήκες 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα Κράτη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θεσπίσουν 

εσωτερικά μέτρα και νομοθεσία που να αντικατοπτρίζει αυτές τις υποχρεώσεις. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχουν και πρακτικές συνέπειες για τις δημοτικές 

αρχές και τις τοπικές κυβερνήσεις.  

Τα Κράτη μπορούν επίσης να είναι υπεύθυνα για τις συνέπειες των ενεργειών ή 

παραλείψεων σχετικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι σε ιδιώτες, 

συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, μελών της κοινωνίας των πολιτών και 

εργολάβων ιδιωτικής ασφάλειας. Είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όταν είναι σε θέση να γνωρίζουν, να διερευνήσουν και να 

τιμωρούν τέτοιες καταχρήσεις και να παράσχουν αποτελεσματικές λύσεις και 

αποκατάσταση". 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές που περιλαμβάνονται στις Αρχές και Κατευθυντήριες 

γραμμές της Παγκόσμιας Ομάδας για τη Μετανάστευση αντλούνται άμεσα από το 

διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα σχετικά διεθνή πρότυπα, 

συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς εργατικού δικαίου, καθώς και από το διεθνές 

προσφυγικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και κατοχυρώνονται στο δίκαιο των συνθηκών, 

στο εθιμικό διεθνές δίκαιο και στις γενικές αρχές του δικαίου, το ανθρωπιστικό δίκαιο 

και το δίκαιο της θάλασσας και κατοχυρώνονται στο δίκαιο των συνθηκών, στο εθιμικό 

διεθνές δίκαιο και στις γενικές αρχές του δικαίου. 
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Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές της Παγκόσμιας Ομάδας για τη Μετανάστευση 2018 
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Κοινή Ευθύνη 

και Συνεργασία 

Κατά της 

διάκρισης και 

του 

αποκλεισμού 

 

Προστασία και 

Πρόληψη 

 

 

Διεθνές 

Νομοθετικό 

Πλαίσιο  

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου τοποθετεί την 

οικονομική και κοινωνική αξία του εθελοντισμού στην καρδιά της κοινοτικής 

ανάπτυξης, καθώς καθοδηγείται από την ατομική δέσμευση και αφοσίωση στον 

ανθρωπιστικό σκοπό μέσω υπηρεσιών που παρέχονται στην κοινότητα. Αρχές όπως ο 

ανθρωπισμός, η αμεροληψία, η ενότητα, η οικουμενικότητα κ.λπ. θεωρούνται 

θεμελιώδεις για την εδραίωση κοινοτικών δράσεων. Η δεοντολογία του Τοπικού 

Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού βασίζεται στις προαναφερθείσες 

αρχές της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σχετικά με τα 

νόμιμα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών και τον εθελοντισμό της κοινότητας 

του Ερυθρού Σταυρού, και σε αυτό το πλαίσιο έχει ως στόχο να προγραμματίσει, να 

συντονίσει και να υλοποιήσει τις εθελοντικές δράσεις και προγράμματα, καθώς και να 

εκπαιδεύσει και να παράγει υλικό σχετικά με τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, που 

εργάζονται ως  εθελοντές στη γεωγραφική περιοχή του Πειραιά 
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Το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού (LSCVNetwork) θα παρέχει 

ένα σύνολο μεθόδων και αναλύσεων για τον εντοπισμό τοπικών και παγκόσμιων 

προτύπων σχετικά με εθελοντές Υ.Τ.Χ., καθώς και ισχυρών φορέων, να διερευνήσει τη 

δυναμική από την πρακτική εφαρμογή τους και τη διανομή καθηκόντων με στόχο την 

ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ. μέσω του εθελοντισμού. Η αποστολή του δικτύου μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ισχυρής και συνεκτικής δέσμευσης με τις κοινότητες των 

ενδιαφερομένων, ικανών να κινητοποιήσουν ένα επαρκές επίπεδο πόρων. 

 

Με αυτόν τον κοινό στόχο θεσπίζονται οι ακόλουθες αρχές-στόχοι του πλαισίου 

δικτύωσης για την επίτευξη της βιωσιμότητας και παροχής βέλτιστων υπηρεσιών:  

1. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των μεταναστών για τα οφέλη του 

εθελοντισμού σε όλους τους συμμετέχοντες και την τοπική κοινότητα. 

2. Να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα και οι δράσεις εθελοντισμού θα στοχεύουν 

στις συγκεκριμένες ανάγκες και ικανότητες των Υ.Τ.Χ. στην κοινότητα υποδοχής. 

3. Να συντελέσει στην ενδυνάμωση των χρηστών με την παροχή εργαλείων, 

μέσων, υποδομών, ανθρώπινου κεφαλαίου και τεχνολογίας. 

4. Να θέσει ως προτεραιότητα τον ενεργό χαρακτήρα του Δικτύου μέσω υλικού και 

δράσεων.  

5. Να οικοδομήσει μέσα από μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση ισχυρές συνδέσεις 

μεταξύ των χρηστών και των ενδιαφερόμενων μερών. 

6. Να εδραιώσει μια προσιτή δικτύωση με τη χρήση διαδικτυακών μέσων και 

εργαλείων, καθώς και γεωγραφικά σημεία αναφοράς για την επαφή των 

συμμετεχόντων. 

7. Να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου χώρου 

αλληλεπίδρασης, με έμφαση στην ανταλλαγή πόρων και βέλτιστων πρακτικών 

για την αποστολή του. 
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7.2 Εκπαίδευση Επαγγελματιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

Το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού (LSCVNetwork) ενθαρρύνει 

τη συνεργασία και τις καλές πρακτικές, σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

τους εργαζόμενους δημοτικών υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας περίπου 40 άτομα με 

στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δέσμευσης των δημοτικών υπαλλήλων για την 

κοινωνικοοικονομική ένταξη και τις υπηρεσίες εθελοντισμού για τους  μετανάστες. 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R.) έχει οργανώσει σεμινάρια 

κατάρτισης για τους αρμόδιουυς υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δικτύου που 

άπτονται θεμάτων ένταξης και ασύλου των προσφύγων και παράλληλα για την 

υποστήριξη του νεοσύστατου, Διευρυμένου Κοινοτικού Κέντρου και το αντίστοιχο 

Κέντρο Μετανάστευσης του Δήμου Πειραιά με την λειτουργία Γραφείου Προστασίας 

για τη νομική και συμβουλευτική στήριξη των εργαζομένων του Κέντρου και την 

εξυπηρέτηση των Υ.Τ.Χ. πολιτών. 

Τα σεμινάρια συνολικής διάρκειας 24 ωρών, σκοπεύουν στη ενημέρωση και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του προσωπικού που εργάζεται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, την 

εξοικείωση με τη διαδικασία ασύλου και το συναφές νομικό πλαίσιο, την παροχή των 

κατάλληλων μέσων για τον εντοπισμό περιπτώσεων που απαιτούν προστασία και την 

ένταξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε υπηρεσίες που παρέχονται στα 

κοινοτικά κέντρα και σε άλλους μηχανισμούς παραπομπής.  Επίσης, σε όσους είναι 

αρμόδιοι θεμάτων πολιτισμού, παιδείας, προγραμματισμού και ανάπτυξης για τη 

συνεχή στήριξη και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων. 

Επιπλέον, σε συμπληρωματική ενότητα που θα παρουσιαστεί από τον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό-Παράρτημα Πειραιά, θα γίνει σχετική παρουσίαση αναφορικά με την αξία του 

εθελοντισμού για την κοινοτική ανάπτυξη της κοινότητας και την εργασιακή ένταξη και 

στήριξη για την εκπαίδευση και λειτουργία εθελοντικών ομάδων στις υπηρεσίες του 

Δήμου. 
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ΠΠΠεεερρριιιεεεχχχόόόμμμεεενννααα   ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκώώώννν   ΣΣΣεεεμμμιιιννναααρρρίίίωωωννν   ΔΔΔιιικκκτττύύύοοουυυ   LLLSSSCCCNNNeeetttwwwooorrrkkk   

   

 

A. Γενικές Αρχές 

A.1 Επικαιροποιημένο Νομοθετικό Πλαίσιο 

A.2 Αιτούντες Άσυλο 

 

Στόχος: Οι συμμετέχοντες κατανοούν σαφώς το νομικό καθεστώς διαφόρων ομάδων, 

όπως οι αιτούντες άσυλο, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής 

προστασίας κ.λπ. 

Επίσης,  αποσαφηνίζεται η έννοια της ανιθαγένειας και η ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας. 

 

B. Συνθήκες Υποδοχής και Εξυπηρέτησης 

B.1 Ευάλωτες ομάδες  

B.2 Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

 

Στόχος: Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις του κράτους 

σύμφωνα με την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής (2013/33/ΕΕ) και τη σχετική 

ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τις υπηρεσίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες 

στους αιτούντες άσυλο. 

Το προσωπικό του Δήμου εξοικειώνεται επίσης με τις ανάγκες για την προστασία των 

ατόμων με αναπηρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους επιζώντες φυλετικής 

και  σεξουαλικής βίας. 
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Γ. Βιώσιμες λύσεις 

Γ.1    Επικοινωνία με τις Κοινότητες 

Γ.2 Προκλήσεις σε διαφορετικές καταστάσεις και ανταπόκριση σε πρακτικές, 

επαγγελματικές και ψυχολογικές ανάγκες. 

  

Δ. Εγκλήματα Μίσους (ρατσιστικές και ξενοφοβικές επιθέσεις εναντίον προσφύγων) 

Δ.1  Θύματα βασανιστηρίων 

Δ.2  Θύματα σωματεμπορίας  

 

Στόχος: Το σεμινάριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με 

τη σχετική νομοθεσία και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. 

Το σεμινάριο στοχεύει επίσης να εξηγήσει κάποιες βασικές αρχές σχετικά με τα 

βασανιστήρια, τα θύματα βασανιστηρίων, την αναγνώριση τέτοιων θυμάτων και τις 

υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους, και θα παρουσιάσει σχετική νομοθεσία και 

βασικά ζητήματα. Επιπλέον, θα επικεντρωθεί σε υπάρχοντες μηχανισμούς προστασίας  

παραπομπής. 

 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει επίσης μια θεματική ενότητα δύο 

ημερών σχετικά με τον εθελοντισμό που θα επιμεληθεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 

εταίρος του προγράμματος VAI, σχετικά με: 

 

Ε. Εθελοντισμός και Κοινοτική Ανάπτυξη 

 

E.1 Οι αρχές της κοινοτικής ανάπτυξης και ο ρόλος των εθελοντικών 

οργανώσεων γενικά. 

E.2 Προσέλκυση, τα κίνητρα και οι προκλήσεις για τους εθελοντές. 

Ε.3 Βιωματικές Ασκήσεις και Παρουσίαση εμπειριών από εθελοντές 
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8. Φορείς Δικτύου Τοπικής Φροντίδας και Εθελοντισμού  
 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλύπτουν ένα εκτεταμένο πεδίο, με τους δημοτικούς 

υπαλλήλους της Φάσης Ι από διαφορετικές Δημοτικές Υπηρεσίες να είναι οι πρώτοι 

που εκπαιδεύονται και ορίζονται ως συντονιστές εθελοντικών προγραμμάτων και 

δράσεων για τις υπηρεσίες τους. Κατά τη διάρκεια της Φάσης II εντάσσονται 

κυβερνητικοί φορείς και ιδρύματα υγείας λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν σε 

υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ  στη Φάση ΙΙΙ η τοπική κοινωνία των πολιτών του 

Πειραιά καθώς και οι ακαδημαϊκοί φορείς ολοκληρώνουν το δίκτυο. 

Από την παρακάτω λίστα ενδιαφερομένων μερών αξίζει να αναφερθούν οι Φορείς που 

θα είναι επίσης υπεύθυνοι για το συντονισμό και την υλοποίηση των εθελοντικών 

δράσεων και ευκαιριών του Δικτύου.  

 

ΦΦΦοοορρρεεείίίςςς   ΣΣΣυυυννντττοοονννιιισσσμμμοοούύύ   κκκαααιιι   ΕΕΕππποοοπππτττεεείίίαααςςς   τττοοουυυ   ΔΔΔιιικκκτττύύύοοουυυ   

   

   

Κέντρο Ένταξης Μεταναστών- Κ.Ε.Μ. 

   

   

Το Κ.Ε.Μ. αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πειραιά από το 

2018 και είναι το πρώτο σημείο επαφής των κατοίκων του Πειραιά με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου (1321 επωφελούμενα άτομα). Οι εξυπηρετούμενοι προέρχονται 

κυρίως από την Αλβανία, την Αίγυπτο, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Βουλγαρία, τη 

Ρουμανία, το Μπαγκλαντές, τη Συρία  την Παλαιστίνη, Ερυθραία,  το Ιράκ και  τη 

Γεωργία. 

Σκοπός του Κ.Ε.Μ. είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση των αναγκών 

του μεταναστευτικού πληθυσμού του Πειραιά. Προς το παρόν υλοποιεί μαθήματα 

ελληνικών (100 ώρες) για Υ.Τ.Χ. (100 άτομα), 3 τμήματα για αρχάριους (Α1) και 
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προχωρημένους (Α2) ενώ σχεδιάζει διαπολιτισμικές δράσεις σε σχολεία όπου φοιτούν 

ανήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες. 

Συγκεκριμένα, το Κ.Ε.Μ. επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, καθοδήγηση, παραπομπή και 

υποδοχή των μεταναστών και προσφύγων (Προνοιακά επιδόματα, Συμβουλευτική, 

Διαμεσολάβηση, Ψυχολογική υποστήριξη, Πληροφόρηση, Παραπομπές). Στα πλαίσια 

του VAI, το K.E.M. θα είναι ο Συντονιστής του Δικτύου LSCVNetwork και το σημείο 

αναφοράς για όλες τις υπηρεσίες  και τους εθελοντές, ενώ θα είναι επίσης υπεύθυνο 

για τη διαχείριση της διαδικτυακής πλατφόρμας μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών -Σ.E.M.Π. 

 

 

Ιδρύθηκε το 2016 και αποτελείται από (7) τακτικά μέλη, (2) μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου και (5) εκπροσώπους των μεταναστευτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας 

των πολιτών. Έργο του Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην 

περιφέρεια του Δήμου Πειραιά, ως προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την 

επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 

κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των 

προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών 

υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με 

τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 

του τοπικού πληθυσμού (ν.3852/2010).  

Για το δίκτυο LSCVNetwork, το Σ.Ε.Μ.Π. θα αναλάβει να συντονίσει δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επικουρικά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις 

(εργαστήρια, πολιτιστικές δράσεις, φόρουμ και επιτροπές εργασίας κλπ.) καθώς και ένα 
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μητρώο για τις Οργανώσεις Μεταναστών και Προσφύγων και τους αρμόδιους Φορείς 

στον Πειραιά.  

 

 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Πειραιά- Κ.Ο.ΔΕ.Π. 

 

 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό τη μέριμνα για όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα των Δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων η φροντίδα για την 

περίθαλψη, σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων Δημοτών, η ενημέρωση του 

κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει εφαρμογή πολιτικών και 

δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Για το λόγο αυτό υλοποιεί το πρόγραμμα  Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη 

Στέγαση -ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες που χρηματοδοτείται από 

την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει παροχή ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και προπληρωμένων μηνιαίων 

καρτών (47 σπίτια που αντιστοιχούν σε 280 θέσεις). 

Επίσης, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. προωθεί τον εθελοντισμό με τήρηση μητρώου εθελοντών του 

Δήμου Πειραιά και τον συντονισμό δράσεων εθελοντισμού στην κοινότητα του Δήμου. 

Μέσα από το πρόγραμμα VAI θα δημιουργηθεί συμπληρωματικό μητρώο εθελοντών 

Υ.Τ.Χ. με σαφή αναφορά στις δεξιότητες τους και πυλώνες εθελοντισμού, ώστε το 

Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά να συντονίζει την απορρόφησή τους σε 

προγράμματα και δράσεις από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δικτύου. 

Μετά το πέρας της εθελοντικής εργασίας, οι συμμετέχοντες εθελοντές θα λαμβάνουν 

βεβαίωση εθελοντικής εργασίας που θα αναφέρει αναλυτικά το αντικείμενο και τις 

ώρες εργασίας γιαα την προστασία των εθελοντών του Δήμου και την πιστοποίηση των 

δεξιοτήτων τους. 
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Πίνακας 3: Φορείς Δικτύου 

ΑΑΑ’’’    ΦΦΦάάάσσσηηη      ΔΔΔηηημμμιιιοοουυυρρργγγίίίααα   ΕΕΕνννδδδοοο---ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκοοούύύ   ΔΔΔιιικκκτττύύύοοουυυ   ΕΕΕνννηηημμμέέέρρρωωωσσσηηηςςς   

 

Κεντρικό Δημαρχείο 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών  

Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Διεύθυνση Πολιτισμού 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Κέντρου Ένταξης 

Μεταναστών (ΚΕΜ) 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Πειραιά (Σ.Ε.Μ.Π.) 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)  

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) 

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά  
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 Δημοτικά Ιατρεία  
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Β’ Φάση  Δημόσιες Υπηρεσίες εντός του Δήμου ή με άμεση εμπλοκή 

 

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής  

Υπηρεσία Ασύλου 

Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστό 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  

Τζάνειο Νοσοκομείο  

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά 

Νοσοκομείο Μεταξά  

Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας  

 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) εντός των ορίων του Δήμου 

Παιδικοί Σταθμοί  

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)  

Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, Κανάλι 1  
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Γ’ Φάση  Πανεπιστήμια, Οργανώσεις Μεταναστών, Κοινωνία των Πολιτών   

 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Παράρτημα Πειραιά 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων  

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  

Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά  

ΠΡΑΞΙΣ  

ΟΥΝΕΣΚΟ 

CARITAS  

ARSIS  

 

SOLIDARITY NOW 
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9. Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Εθελοντικά Σχήματα (VAΙ-ΑPP) 
 

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εθελοντισμού (VAI-APP) στοχεύει στην προώθηση της 

συμμετοχικής κοινοτικής παρέμβασης, στην ενίσχυση της συμμετοχής των φορέων, 

των πολιτών και των ενώσεων στη συνδιαμόρφωση και υλοποίηση εθελοντικών 

προγραμμάτων στον Δήμο Πειραιά για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της 

τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, ως εικονικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει ένα 

ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών επαφών και νέων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού 

των Υ.Τ.Χ. που επιτρέπουν αυξημένο διακρατικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

 

Γενικοί στόχοι: 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των μεταναστών, των τοπικών 

φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων. 

• Να παρέχει ένα συμβουλευτικό φόρουμ, που να μπορεί να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τα θέματα που σχετίζονται με τον εθελοντικό τομέα. 

• Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα αναπτυχθεί συνεργασία 

μεταξύ εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και κυβερνητικών φορέων. 

• Να προωθήσει και να ενθαρρύνει μια κουλτούρα εθελοντισμού και τη συμμετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες μεταξύ των μεταναστών, ιδιαίτερα των νέων και των 

γυναικών, ως μέρος της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

• Να στηρίξει τη συνεργασία στον εθελοντικό τομέα ανάμεσα σε τοπικούς και διεθνείς 

οργανισμούς, ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα για την ενθάρρυνση και προώθηση της 

ανάπτυξης προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων εθελοντισμού. 

• Να ενθαρρύνει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ιδιωτικούς φορείς ή πρόσωπα και τοπικά συμβούλια να συμβάλλουν στην 

προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστρία. 
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Τα κοινωνικά μέσα έγιναν ραγδαίως γνωστά ως οι διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες 

επικεντρώνονται στη συμμετοχή των χρηστών, τη διαμοίραση περιεχομένου και σε 

υποδομές κοινωνικής δικτύωσης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα που ζουν 

γεωγραφικά απομακρυσμένα αλλά χρειάζονται διεθνή δίκτυα για να παραμένουν 

συνδεδεμένα (Dekker R και Engbersen, 2012). Λόγω αυτού,  αυτού του τύπου η 

επικοινωνία αφορά άμεσα και τη μετανάστευση. 

Σύμφωνα με μελέτες, οι μετανάστες τείνουν να αναπτύσσουν κοινωνικούς, 

οικονομικούς και επικοινωνιακούς δεσμούς μεταξύ των χωρών καταγωγής και 

υποδοχής. Η σύνδεση αυτή υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες των μεταφορών και 

επικοινωνιών που διευκολύνουν τις συνδέσεις των μεταναστών με τη χώρα 

προέλευσής τους.  

Συνεπώς, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Levitt P. & Jaworky, 2007). Τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούνται 

επίσης, συχνά στη μεταναστευτική τους πορεία τους (Charmarkeh H, 2013) 

προκειμένου να εξοικειωθούν με τον τόπο υποδοχής. Επιπλέον, η χρήση των 

κοινωνικών μέσων μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, για παράδειγμα: 

 Η επάρκεια της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

 Η προηγούμενη εξοικείωσή τους με την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών. 

 Το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. 

 Η πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, λογαριασμοί 

κοινωνικών μέσων). 

Επιπλέον, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην κάλυψη των αναγκών για πολυπολιτισμικές κοινότητες. Τα άτομα 

παραμερίζουν τις διαφορές και πληθώρα κοινών αφηγήσεων συγκεντρώνεται μέσω 

αυτής της αποτελεσματικής διαδικασίας. Τα κοινωνικά μέσα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για: 
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i. Εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

ii. Ενδυνάμωση των μεταναστών. 

iii. Σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου με τους εθνοτικούς θύλακες στον αστικό 

χώρο (Ελευθεριάδης Β., 2015). 

Για όλα τα παραπάνω, τα κοινωνικά μέσα θεωρούνται ένας στρατηγικός τρόπος για 

εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης παρέχοντας φιλικά προς το 

χρήστη μέσα ενημέρωσης, εύκολης πρόσβασης και διάδοσης και ένα βασικό εργαλείο 

για τη δικτύωση και ανταλλαγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας VAI-APP και του 

ενημερωτικού δελτίου εθελοντισμού που περιέχει όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις, 

δράσεις ευκαιρίες, και υλικό σχετικά με τον εθελοντισμό. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί 

προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα ως βασικό εργαλείο διάδοσης και 

δικτύωσης για να εξασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση και συνέχεια στη χρήση της με 

ταυτόχρονη προστασία των χρηστών σύμφωνα με τη ρύθμιση για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων που αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη συλλογή 

προσωπικών δεδομένων. 

 

Υποδοχή και προώθηση  

συμμετοχικών δράσεων 

πολλαπλών επιπέδων για 

την επικαιροποίηση, την 

ενεργοποίηση και την ευρεία 

συμμετοχή των πολιτών σε 

εθελοντικές δράσεις 

 

Χαρτογράφηση / απεικόνιση 

εθελοντικών δομών και 

υποδομών στον Δήμο Πειραιά 

ΔΔΔιιιαααδδδιιικκκτττυυυααακκκήήή   ΠΠΠλλλααατττφφφόόόρρρμμμααα   γγγιιιααα   

ΕΕΕθθθεεελλλοοοννντττιιικκκάάά   ΣΣΣχχχήήήμμμααατττααα   

(((VVVAAAΙΙΙ---ΑΑΑPPPPPP)))   
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Βασική Σχεδίαση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας:  

 

 Ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά στα Ελληνικά, Αγγλικά, Αραβικά και βασικές 

πληροφορίες στα Γερμανικά και Ιταλικά, φιλοξενώντας περισσότερους από 60 χρήστες-

συντονιστές εθελοντικών προγραμμάτων (15 ανά χώρα). 

 Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα (smartphones), θα 

χρησιμοποιείται εύκολα και θα έχει στόχο τη σύνδεση των Υ.Τ.Χ. και των εθελοντικών 

οργανώσεων,  με τις ευκαιρίες εθελοντισμού στην κοινότητα υποδοχής. 

 Οι εταίροι του VAI και οι Συντονιστές των εθελοντικών σχημάτων θα έχουν 

πρόσβαση προκειμένου να ανεβάζουν στην πλατφόρμα πληροφορίες και να 

ανταλλάζουν προτάσεις νέων μορφών συνεργασίας, ενώ το Δίκτυο LSCVN θα 

χρησιμοποιεί μαζικά τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και ένα πλήρες και ενημερωμένο 

ενημερωτικό δελτίο για τη διάδοση ευκαιριών, δράσεων και υλικού εθελοντισμού. 

 

9.1 VAI-APP 

Η πλατφόρμα VAI-APP είναι ένα λογισμικό με συλλογή από προγράμματα που είναι 

εγκατεστημένο σε ένα διακομιστή (cloud) και είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε 

συσκευή που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης ιστού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

smartphones, tablet κ.λπ.). 

Η πλατφόρμα VAI-APP, θα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των φορέων (κατά τόπους 

ενδιαφερόμενοι, Εθελοντικοί Οργανισμοί κ.λπ.) που προσφέρουν ευκαιρίες 

εθελοντισμού και των Υ.Τ.Χ. 

Οι φορείς που προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού (PVO) θα μπορούν να εγγραφούν 

στην πλατφόρμα και να ενημερώσουν άλλους φορείς αλλά και εθελοντικά σχήματα 

σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν. Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να είναι 

αυτόματη ή μη (με προσωπική επαφή). 
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Από την άλλη πλευρά, οι μετανάστες μετά τη διαδικασία εγγραφής (όπως παραπάνω), 

θα έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αρχίσουν να συμμετέχουν στην 

πλατφόρμα. 

 Το VAI-APP, θα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού προκειμένου να 

είναι ελκυστικό και να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους εθελοντές. 

 

9.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: 

♦  Ένα διακομιστή SQL Server που θα τρέχει τη βάση δεδομένων. 

♦  Ένα διακομιστή εφαρμογής που θα εξυπηρετήσει το πρόγραμμα. 

♦ Τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης: 

 

Διαδικασία Εβδομάδες 

Σχεδιασμός  

DB design 

             

Σχεδιασμός 

UI Design 

             

Προγραμματισμός  

Program Logic 

             

Δοκιμή 

Testing 

             

 

Τεχνολογία (Λογισμικό, Εργαλεία) που θα χρησιμοποιηθούν: 

♦ HTML5 

♦ Javascript 

♦ PHP 

♦ SQL 
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♦ Java 

♦ NetBeans IDE 

♦ Google Firebase 

 

Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί είναι MariaDB εξαιτίας της ευρείας και 

εύκολης χρήσης και συντήρησή της. Η δομή της βάσης δεδομένων θα δημιουργηθεί με 

τους κατάλληλους πίνακες και προβολές σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου VAP. 

‘Ενας διακομιστής Apache http θα υποστηρίξει την εφαρμογή και η γλώσσα 

προγραμματισμού της επιλογής που θα χρησιμοποιηθεί είναι η PHP 7. Για την πλευρά 

του πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για HTML5, Bootstrap ή άλλο Open Source Framework 

μαζί με τις αναγκαίες και απαραίτητες βιβλιοθήκες JavaScript. 

Αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθεί ένα CMS ανοικτού κώδικα για τη σταθερότητα και την 

ευκολία συντήρησης. 

Όλα τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα θα κρυπτογραφηθούν. 

 

9.3 Λειτουργία 

 

α. Για τους Εταίρους που προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού (Partners with 

Volunteering Opportunities) 

 

Οι PVO, θα παράσχουν το σύνολο πληροφοριών προκειμένου για την προώθησή τους 

από τη VAI-APP στους εθελοντές για συμμετοχή σε δράση. 

Οι ευκαιρίες για τους Εθελοντές θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα από τους PVO ως 

αγγελίες με ημερολογιακή μορφή (εν είδη ατζέντας) και θα καταχωρούν λεπτομέρειες 

για τα γεγονότα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες κλπ. που χρειάζονται εθελοντές και θα 

είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία των αιτήσεων. Το VAI-APP, μετά από αίτηση του 

Υ.Τ.Χ., οι PVO, θα διαβιβάζουν την αίτηση στον αντίστοιχο εταίρο ο οποίος θα είναι 
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υπεύθυνος για το υπόλοιπο της διαδικασίας (συνέντευξη και ένταξη των εθελοντών 

στην αντίστοιχη δράση). 

Η VAI-APP θα καταχωρεί, θα αποθηκεύει και θα παρακολουθεί κάθε αίτηση που 

αποστέλλεται από μετανάστη σε PVO. Όταν η εκδήλωση, η ενέργεια ή η πρωτοβουλία 

για την οποία οι PVO χρειάζεται εθελοντές ολοκληρωθεί, οι PVO θα είναι υπεύθυνοι για 

την κοινοποίηση στον διαχειριστή της πλατφόρμας ώστε να προχωρήσει στην 

ανανέωση των περιεχομένων της σελίδας. 

 

β.  Για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών  (υποψήφιοι εθελοντές) 

 

Η Πλατφόρμα VAI-APP, θα είναι προσβάσιμη από την πλειοψηφία των συσκευών και θα 

εστιάζει κυρίως στη χρήση κινητής τηλεφωνίας. Θα βασίζεται στην τρέχουσα 

τεχνολογία web, και έχει σχεδιαστεί για να είναι κομψή, ελκυστική και εύκολη στη 

χρήση. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού, η εφαρμογή VAI-APP πρέπει να είναι: 

1. Εύκολη να την αποκτήσεις. 

2. Εύκολη στη χρήση. 

3. Κομψή και ελαφριά σχεδίαση. 

4. Γρήγορη, οικονομική και αποδοτική. 

5. Εύκολη στον διαμερισμό.  

6. Πολύγλωσση / προσβάσιμη. 

 

β.1 Εύκολη να την αποκτήσεις 

Η πλατφόρμα VAI-APP θα σχεδιαστεί βάσει τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας ("mobile 

first"), ξεκινώντας τον σχεδιασμό από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που έχει 

περισσότερους περιορισμούς και στη συνέχεια θα διευρύνει τις λειτουργίες σε έκδοση 

για επιτραπέζιο και υπολογιστή ταμπλέτα. 
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Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο λογισμικό, θα είναι γρήγορη και 

αποδοτική σε οποιαδήποτε σύγχρονη συσκευή που υποστηρίζει το html5. Με αυτόν 

τον τρόπο, ενδιαφερόμενος τελικός χρήστης (Υ.Τ.Χ.) δεν χρειάζεται να κατεβάσει και να 

εγκαταστήσει επιπλέον εφαρμογή στο κινητό του. Θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό 

και εύκολο για οποιονδήποτε να δημιουργήσει μια συντόμευση της εφαρμογής στην 

Αρχική οθόνη για να έχει άμεση πρόσβαση στην σελίδα ευκαιριών για τους εθελοντές. 

 

β.2 Εύκολη στη χρήση 

Η πλατφόρμα θα προσφέρει στον τελικό χρήστη τις πιο πρόσφατες και κατάλληλες για 

αυτόν ευκαιρίες. Ο τελικός χρήστης θα συμπληρώνει στοιχεία σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα, τις δεξιότητές του και τις ικανότητές του και η πλατφόρμα θα 

παρουσιάσει έναν κατάλογο εθελοντικών ευκαιριών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα/ 

ικανότητές του και χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε ευκαιρία. Για την περαιτέρω 

απλοποίηση και αύξηση της λειτουργικότητας της εφαρμογής, δεν θα υπάρξει 

διαδικασία εγγραφής και κάθε αίτηση θα υποβάλλεται σε επεξεργασία από τον 

αντιπρόσωπο της PVO, υπεύθυνο για τη δράση ή το εθελοντικό πρόγραμμα. 

 

β.3 Κομψή και ελαφριά σχεδίαση 

Η απλότητα και η σαφήνεια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού. Ο 

στόχος είναι η προκύπτουσα εφαρμογή να είναι ευχάριστη και άνετη, αλλά ταυτόχρονα 

θα έχει στόχο να διατηρήσει τη λειτουργικότητά της. 

 

β.4 Γρήγορη, οικονομική και αποδοτική  

Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται σε διακομιστή υψηλής απόδοσης και θα χρησιμοποιεί τις 

πιο σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού, εξασφαλίζοντας την ομαλή και γρήγορη 

λειτουργία της. Από την πλευρά του χρήστη το HTML5, το οποίο θα υποστηρίζεται από 

όλους τους περιηγητές διαδικτύου θα εξασφαλίζει μικρό αποτύπωμα και ευχάριστη 
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χρήση. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί υψηλά συμπιεσμένες εικόνες και κείμενο ώστε 

να επιτύχει την ελάχιστη κατανάλωση δεδομένων, ενώ η περιήγηση θα γίνεται 

ομοιόμορφα ανεξάρτητα το μέγεθος της οθόνης, αυξάνοντας την χρηστικότητα της 

εφαρμογής. 

 

β.5 Εύκολη στον διαμερισμό 

Ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που θα κάνουν η VAI-APP να ξεχωρίζει είναι η 

δυνατότητα να διαμοιράζεται η εφαρμογή από άτομο σε άτομο χωρίς να απαιτούνται 

επιπλέον τεχνικές γνώσεις. Μια απλή σάρωση Α, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή μια σύντομη διεύθυνση Α θα είναι αρκετή για κάποιον να μοιραστεί 

την εφαρμογή με φίλους. 

 

β.6 Πολύγλωσση / προσβάσιμη 

Η VAI-APP θα μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες από φυσικούς ομιλητές (μητρική 

γλώσσα) και θα είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο του 

Παγκόσμιου Ιστού. 
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10. Πιλοτικές Δράσεις 

 

Οι πιλοτικές δράσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα “VAI”, επικεντρώνονται στον 

εντοπισμό εθελοντικών εργασιακών ευκαιριών και στην προώθηση καλών πρακτικών 

εθελοντισμού από και προς τους Υπηκόους Τρίτων Χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα μέσα από, 

 Την προώθηση εθελοντικών θέσεων εργασίας. 

 Την προώθηση δημιουργίας και διαχείρισης καινοτόμων προγραμμάτων. 

 Την μύηση των μεταναστών και προσφύγων στην εθελοντική εργασία. 

 Την στήριξη τοπικών και διεθνών  φορέων, μέσω της  προώθησης και 

εφαρμογής εταιρικών προγραμμάτων που σκοπό έχουν τη συμμέτοχη των 

μεταναστών σε εθελοντικές δράσεις. 

Συνεπώς, ο Δήμος του Πειραιά πέρα από την εκπαίδευση των μεταναστών και  την 

προσφορά θέσεων εθελοντισμού, οι οποίες θα περιλαμβάνονται και θα στηρίζονται 

από το δίκτυο (LCVNetwork), έχει σχεδιάσει και τις ακόλουθες δράσεις 

ευαισθητοποίησης: Ραδιοφωνικές εκπομπές, Πολιτισμικό Φεστιβάλ (Κινηματογράφου, 

Καλλιτεχνικών εκθέσεων), Διεθνές Συνέδριο, που στοχεύουν στη διερεύνηση και 

ενίσχυση δράσεων ανάπτυξης των εργασιακών δεξιοτήτων και της επαγγελματική 

εμπειρίας των Υ.Τ.Χ. 

Οι προαναφερθείσες δράσεις αποσκοπούν στην παροχή αναγνώρισης, υποστήριξης και 

ενίσχυσης του εθελοντισμού (και όχι αποκλειστικά μόνο μέσα από το δίκτυο 

LCVNetwork). Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας με (6-10) εθελοντές 

που θα συμμετάσχουν ενεργά στην οργάνωση των προαναφερθεισών πιλοτικών 

δράσεων. Για να ενδυναμωθεί η ενεργή συμμέτοχη, είναι σημαντικό όπως έχει 

αναδειχτεί και στο Πακέτο Εργασιών 2 να συμπεριληφθούν στις δράσεις κίνητρα, όπως 

τα ακόλουθα: 



Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

52 

 

D3.2 Σχέδιο Δράσης  

Κίνητρα  Εθελοντισμού: 

 

Καλλιέργεια του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια κοινότητα. 

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 

Δικτύωση, Μελλοντική εύρεση εργασίας.   

Ηθικές απόλαβες. 

Η ένταξη θα επέλθει με δημιουργικό τρόπο. 

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου  

Συμβολή στην εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. 

Εμπλουτισμός βιογραφικού σημειώματος. 

Συμβολή στην κοινωνική συνοχή. 

Κοινωνικοποίηση. 

Αίσθημα προσφοράς. 

Συνεισφορά στην διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η κοινότητα του Πειραιά και συμμετοχή σε  επιμέρους λύσεις. 

Ο πυρήνας των εθελοντών θα εγγράφει στο αρχείο εθελοντών της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να διαδώσει τις 

δράσεις εθελοντισμού μέσα από το δίκτυο καθώς και στους νέους εθελοντές. Οι 

συμμετέχοντες στον πυρήνα των εθελοντών θα συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

ώστε να διερευνηθούν οι ανάγκες, τα εμπόδια και τα κίνητρα συμμετοχής στην ομάδα 

εθελοντών του δικτύου LSCVNetwork. Επιπλέον, θα μοιραστεί στους ενδιαφερόμενους 

ένα εγχειρίδιο σχετικά με τις αξίες και αρχές του εθελοντισμού. 
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10.1 Ραδιοφωνικές Εκπομπές με θέμα “Ο Εθελοντισμός στον 

Πειραιά” 

 

Οι εκστρατείες πληροφόρησης που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επιρροή και την ευαισθητοποίηση 

του κοινού.  

Πιο συγκεκριμένα, το ραδιόφωνο αποτελεί ένα μέσο οικείο για το ευρύ κοινό και 

επιτρέπει την απευθείας ομιλία προς και με τον ακροατή. Δεδομένου ότι για τις 

καμπάνιες αυτές, κύριο στόχο αποτελεί η διάδοση της πληροφορίας και η 

ευαισθητοποίηση, προσεγγίζεται ένα ευρύτερο κοινό ειδικά για θέματα σχετικά με την 

κοινότητα. Επίσης ως ομαδική διαδικασία προωθεί το διάλογο και την ομαδική 

συμμετοχή. 

   

ΡΡΡαααδδδιιιοοοφφφωωωνννιιικκκήήή   ΕΕΕκκκσσστττρρρααατττεεείίίααα   “““   ΟΟΟ   ΕΕΕΘΘΘΕΕΕΛΛΛΟΟΟΝΝΝΤΤΤΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΝΝΝ   ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ”””   

 

1. ΑΚΡΟΑΤΕΣ 

Η κοινότητα του Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων 

 2. ΣΤΟΧΟΙ 

 Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ένταξη των Υ.Τ.Χ 

 Προώθηση του εθελοντισμού και κοινωνική ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ 

 Διάδοση νέων τρόπων για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας  

 Ενημέρωση για τις εθελοντικές ευκαιρίες στον Πειραιά  
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3. ΜΕΣΟ 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ (90,4 FM) : Το κανάλι Ένα είναι ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός 

του Πειραιά από το 1987. Ο Κύριος στόχος του σταθμού είναι η ενημέρωση του 

Δήμου Πειραιά και των νησιών του Αργοσαρωνικού. 

 

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

Ραδιοφωνικά σποτ και εκπομπές σχετικά με την ένταξη και τις ευκαιρίες 

εθελοντισμού των Υ.Τ.Χ. στην κοινότητα του Πειραιά. Κάλυψη των πιλοτικών 

δράσεων του προγράμματος από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου. 
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10.2 Φεστιβάλ Κινηματογράφου  «Σταυροδρόμια σε κίνηση» 

 

Το φεστιβάλ «CROSS PATHS ON THE MOVE», θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό και θα 

διαρκέσει 1 μέρα (6-8ώρες), θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, έργων γλυπτικής 

και ζωγραφικής, προβολή ταινιών και ομιλίες.  

Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της ανάγκης ένταξης των μεταναστών κάτω από 

ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα, με πρακτικές όπως η εθελοντική εργασία. Μέσα από την 

κινηματογραφική κάμερα, και το φωτογραφικό φακό γίνεται προσπάθεια 

σκιαγράφησης των κοινών χαρακτηριστικών των λαών. Πιο συγκεκριμένα, η προσφορά 

βοήθειας, η εγρήγορση και η κινητοποίηση σε περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων, 

περιβαλλοντικών καταστροφών φαίνεται να αποτελεί μέρος που απαρτίζει τη 

νοοτροπία και καταδεικνύει την κουλτούρα των χωρών, αυτών.    

Επομένως, μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μεταναστών και 

της κοινότητας του Πειραιά, με την ένταξη αυτών σε τοπικούς φορείς που 

απασχολούν εθελοντές. 

• Η συμβολή στην εξάλειψη του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας, 

με τη δημιουργία ενός αισθήματος «κοινωνικής συνοχής». Ανάδειξη των κοινών 

χαρακτηριστικών και κοινών αρχών όσον αφόρα την «αλληλοβοήθεια». 

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού που θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και η 

ενδυνάμωση των μεταναστών μέσα από την ενεργή συμμετοχή.  
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ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα   ΦΦΦεεεσσστττιιιβββάάάλλλ   

 

17:30-18:00 Προσέλευση και Εναρκτήρια Ομιλία 

 

18:00-19:30 Προβολή Ταινιών  

 

19:30-20:00 Διάλειμμα  

 

20:00-21:00 Ομιλία με τους συντελεστές της ταινίας 

 

Στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης θα υπάρξει έκθεση φωτογραφίας, ζωγραφικής και 

γλυπτικής στην οποία αναμένεται η ομάδα εθελοντών που απαρτίζεται από Υ.Τ.Χ. να 

προσφέρει τα έργα και να επιλέξει το θέμα. Επιπλέον, θα υπάρξει διανομή έντυπου 

υλικού  και παρουσίαση του προγράμματος του V.A.I. 
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10.3 Διεθνές Συνέδριο “Καλές Πρακτικές για την κοινωνική 

ένταξη και τον εθελοντισμό των Υ.Τ.Χ” 

 

Οι πόλεις αποτελούν τα κύρια σημεία για την είσοδο και τη διέλευση των μεταναστών 

και προσφύγων και κατά κύριο λόγο αποτελούν και τον τόπο διαμονής των Υ.Τ.Χ. 

Επιπλέον, στο αστικό πεδίο  σχεδιάζονται και υλοποιούνται κατά κόρον οι πολιτικές 

που σχετίζονται με την μετανάστευση και τον εθελοντισμό. Το Διεθνές Συνέδριο “Καλές 

Πρακτικές για την Κοινωνική ένταξη και τον εθελοντισμό των Υ.Τ.Χ” θα στρέψει την 

προσοχή σε αστικές πολιτικές για την ένταξη των Υ.Τ.Χ στην Ευρώπη. Θα 

πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2019 στον Πειραιά.  

Το συνέδριο στοχεύει στο να φέρει κοντά τοπικούς και διεθνείς φορείς που 

ασχολούνται με τη μετανάστευση, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μελετητές και 

εθελοντές, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις καλές πρακτικές, για την ένταξη των Υ.Τ.Χ 

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις υπάρχουσες προκλήσεις, ανάγκες και 

ευκαιρίες εθελοντισμού των Μεταναστών στην Ευρώπη.  

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν συγκριτικά. Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις 

εμπειρίες, τις γνώσεις τους και τα ερευνητικά τους ευρήματα με σκοπό να προωθήσουν 

την γνώση που έχουν για την ένταξη των Υ.Τ.Χ.,  καθώς και να στηρίξουν τη χάραξη 

πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. 
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ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα   ΔΔΔιιιεεεθθθνννοοούύύςςς   ΣΣΣυυυνννεεεδδδρρρίίίοοουυυ 

 

 

Πρώτη Ημέρα 09:00-17:00 

 

Θεματική 1: Μετανάστευση, Πόλεις και Αστική Διακυβέρνηση 

Άξονες:  

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Πολιτικές ένταξης των Υ.Τ.Χ., Πόλεις και Εκτοπισμός  

 

Θεματική 2: Πολιτικός Διάλογος για τη Μετανάστευση και Ενσωμάτωση στην 

Ευρώπη 

Άξονες:  

Στατιστική έρευνα για την ένταξη Υ.Τ.Χ. και εμπεριστατωμένες μεταναστευτικές 

πολιτικές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Δεύτερη Ημέρα 09:00- 17:00 

 

Θεματική 1: Εθελοντισμός και ευπροσάρμοστες πόλεις 

Άξονες:  

Ευκαιρίες και Προκλήσεις στον Εθελοντισμό, Δικτύωση, Ενδυνάμωση Υ.Γ. και Κοινωνική 

Συνοχή. 

 

Θεματική 2:  Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα VAI  

Άξονες:  

Τα προγράμματα AMIF στην Ελλάδα, Καλές Πρακτικές και Συστάσεις πολιτικής. 
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11. Συμπεράσματα    

Ο Δήμος Πειραιά είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα και το λιμάνι του 

Πειραιά αποτελεί το κύριο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της 

Ευρώπης. Ως κύριο σημείο εισόδου και διέλευσης και ο κύριος λιμένας που συνδέει την 

ηπειρωτική χώρα με τα νησιά του Αιγαίου, ο Δήμος Πειραιά έπρεπε να ανταποκριθεί 

και να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των μαζικών 

μεταναστευτικών ροών που ξεκίνησαν το 2015 και κορυφώθηκαν το 2016. 

Εκατοντάδες κάτοικοι, γηγενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών προσφέρθηκαν καθημερινά 

για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να οργανώσουν την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης. Έκτοτε και υπό κεντρικό συντονισμό, 

οι πολιτικές για τη νομιμοποίηση, τον εγκατάσταση και την ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών που σχεδιάζονται αποκαλύπτουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη 

τοπικού συντονισμού των κυβερνητικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες σε 

κατοίκους του Πειραιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Πειραιάς συμμετέχει ως ένας από τους επικεφαλής 

εταίρους στο έργο VAI, προωθώντας τοπικές πολιτικές ένταξης, δημιουργώντας 

ευκαιρίες εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Για να 

επιτευχθεί αυτό, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών έχει 

προετοιμάσει αυτό το Σχέδιο Δράσης με τρεις κύριους άξονες: α) τη δημιουργία του 

Δικτύου Τοπικής Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού των τοπικών και 

κυβερνητικών φορέων με εκπαίδευση των δημοτικών και άλλων υπαλλήλων που θα 

ενταχθούν, β) τη δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τους συμμετέχοντες 

του δικτύου VAI με στόχο την προώθηση και δημοσιοποίηση των εθελοντικών δράσεων 

και την προσέλκυση εθελοντών και γ) την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας 

του Πειραιά και των παρακείμενων περιοχών μέσα από πιλοτικές δράσεις 

(ραδιοφωνικές εκστρατείες, φεστιβάλ, συνέδριο). 
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Το παρόν Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη σημασία του εθελοντισμού για τις πολιτικές 

ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες, ώστε να μπορεί να προωθήσει 

και να στηρίξει ένα σχέδιο για ευπροσάρμοστη και αειφόρα πόλη με την αντιμετώπιση 

της ανθρώπινης κινητικότητας ως μεγάλη αστική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές χώρες. 
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