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Παράρτημα ΙI: Συνοπτική απεικόνιση των δράσεων της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Ένταξη 
 

Άξονας Δράσης 1: Συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση για την προώθηση  
της ένταξης σε τοπικό επίπεδο 

Μέτρο πολιτικής 1.1: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κεντρικής δημόσιας διοίκησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.1.1 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Δράσης για την Ένταξη από τους δήμους και 
δημιουργία του Δικτύου Δήμων για την 
Ένταξη 

Δήμοι Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Μέτρο πολιτικής 1.2: Δημιουργία πλαισίου κινητοποίησης και διασφάλισης της συμμετοχής των φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ένταξη 

Δράση Φορέας Υλοποίησης (ενδεικτικά) Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.2.1 Δημιουργία περιφερειακού 
μηχανισμού κατανομής του 
μεταναστευτικού πληθυσμού 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δήμοι και Περιφέρειες 

Η δράση πιθανόν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

1.2.2 Δημιουργία εθνικού χρηματοδοτικού 
προγράμματος για την ένταξη 
 

Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

Εθνικοί πόροι, Ε.Δ.Ε.Τ., Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, ιδιωτικοί 
πόροι, κ.ά. 

1.2.3 Δημιουργία κεντρικού μηχανισμού 
καταγραφής και παρακολούθησης της 
κατανομής αιτούντων/αιτουσών και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην 
ελληνική περιφέρεια 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Μέτρο Πολιτικής 1.3: Αναβάθμιση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποδοχής σε αιτούντες και 
αιτούσες διεθνούς προστασίας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.3.1 Προώθηση και γεωγραφική επέκταση 
σε περισσότερους δήμους του 
προγράμματος στέγασης σε διαμερίσματα 
αιτούντων/αιτουσών διεθνούς προστασίας 
και παροχή οικονομικού βοηθήματος 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμοι, Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (για 
την μεταβατική περίοδο) 

Έκτακτες χρηματοδοτήσεις DG 
HOME Affairs & DG ECHO, Τ.Α.Μ.Ε., 
Ε.Δ.Ε.Τ. 

1.3.2 Ενίσχυση της διαδικασίας 
ταυτοποίησης και πρόσβασης των 
αιτούντων και αιτουσών διεθνούς 
προστασίας σε πόρους και υλικές συνθήκες 
υποδοχής με ενοποιημένο τρόπο μέσω 
βάσης δεδομένων και μέσω ηλεκτρονικής 
κάρτας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικοί πόροι, E.O.X., T.A.M.E. 

Άλλες δράσεις 

 Προγράμματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο των προγραμμάτων στέγασης 
σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα 
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Μέτρο Πολιτικής 1.4: Υποδοχή και Ένταξη σε Τοπικό Επίπεδο 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.4.1 Πιλοτικό πρόγραμμα 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ένταξης 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμος Θηβαίων, Δήμος 
Λεβαδέων, Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης 

1.4.2 Γεωγραφική επέκταση του 
προγράμματος ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων ένταξης σε όλη την 
επικράτεια 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμοι 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

1.4.3 Υπαγωγή των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης στέγασης 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμοι, Διεθνείς 
Οργανισμοί 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ., Έκτακτες 
χρηματοδοτήσεις DG HOME Affairs 

1.4.4 Υπαγωγή δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε πρόγραμμα παροχής 
οικονομικού βοηθήματος 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμοι, Διεθνείς 
Οργανισμοί 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ., Έκτακτες 
χρηματοδοτήσεις DG HOME Affairs 

Μέτρο Πολιτικής 1.5: Παροχή στέγασης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.5.1 Εξασφάλιση στέγασης μεταναστών 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω 
προγράμματος κοινωνικής κατοικίας 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, Δήμοι και Περιφέρειες, 
Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ., Αναπτυξιακή 
Τράπεζα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ιδιωτικοί πόροι 

1.5.2 Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος 
στέγασης δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας  σε αραιοκατοικημένους 
αγροτικούς οικισμούς 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Δήμοι και 
Περιφέρειες 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Επιδότηση οικοδομικών υλικών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες 

Μέτρο Πολιτικής 1.6: Υποστήριξη και επέκταση της λειτουργίας Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

1.6.1 Γεωγραφική επέκταση των Κέντρων 
Ένταξης Μεταναστών 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δήμοι 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

1.6.2 Δημιουργία συντονιστικού δικτύου 
λειτουργίας των Κ.Ε.Μ. 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Δήμοι 

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Δ.Ε.Τ. 
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Άλλες δράσεις 

 Δικτύωση-συνεργασία των Κ.Ε.Μ. με τα συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου πρόληψης και καταπολέμησης της 
βίας κατά των γυναικών 

 Προγράμματα παροχής τεχνογνωσίας στους Δήμους για θέματα σύστασης και λειτουργίας των Κ.Ε.Μ. 
(δημιουργία οδηγού, σεμινάρια, κ.λπ.) 

 Συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στα συντονιστικά κέντρα των Δήμων 
αξιοποιώντας την Αστική Εταιρική Σχέση (Urban Agenda) της Ε.Ε. για θέματα ένταξης και προσφύγων 
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Άξονας Δράσης 2:  Πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες 

Μέτρο Πολιτικής 2.1: Ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νεοεισερχόμενων 
μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε αγαθά και υπηρεσίες 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.1.1 Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής 
πύλης του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής με πληροφορίες από 
συναρμόδια Υπουργεία στους τομείς της 
ένταξης για την άμεση και έγκυρη 
ενημέρωση μεταναστών/μεταναστριών 
και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Εθνικοί πόροι, Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α. 
ΜΔΤ 2014-2020 

2.1.2 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, μέσω της οποίας οι 
νεοεισερχόμενοι μετανάστες, 
μετανάστριες και δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας θα δύνανται να ενημερωθούν 
για θέματα ενδιαφέροντός τους 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Εθνικοί πόροι, Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Δημιουργία φυλλαδίων για θέματα ένταξης, εκπαίδευσης, εργασίας και υγείας σε διάφορες γλώσσες  
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς  

Μέτρο Πολιτικής 2.2: Αναβάθμιση και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών μετανάστευσης του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.2.1 Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του 
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης (Ν.4251/2014) και εντοπισμός 
των σημείων που έχουν προκαλέσει 
δυσλειτουργίες 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

2.2.2 Επεξεργασία και εισήγηση 
τροποποιήσεων στην κατεύθυνση της 
απλούστευσης των διαδικασιών και της 
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες τρίτων χωρών 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

2.2.3 Κατάρτιση οδηγού για την 
παρουσίαση των τροποποιήσεων του 
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 
Ένταξης και την ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων 
φορέων σχετικά με τις νομοθετικές 
εξελίξεις 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Εθνικοί πόροι, Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης 

2.2.4 Μελέτη, κατηγοριοποίηση και 
καταγραφή των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των πολιτών τρίτων χωρών 
ανά τομέα κυβερνητικής πολιτικής και ανά 
κατηγορία άδειας διαμονής 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Εθνικοί πόροι, Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης 
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Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.2.5 Αναβάθμιση και αναμόρφωση του 
πληροφοριακού συστήματος του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και διασύνδεση με συναρμόδιους φορείς 
και όργανα για την εξαγωγή 
επικαιροποιημένων στατιστικών 
στοιχείων 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Εθνικοί πόροι Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α. 
Μ.Δ.Τ. 2014-2020 

2.2.6 Ολοκλήρωση των διαδικασιών 
ψηφιοποίησης της έκδοσης/ανανέωσης 
ηλεκτρονικών αδειών 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α. Μ.Δ.Τ. 2014-2020 

Μέτρο Πολιτικής 2.3: Αναβάθμιση και υποστήριξη λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών τοπικής 
αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονται με μετανάστες/μετανάστριες, αιτούντες/ αιτούσες και δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.3.1 Υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης 
ηλεκτρονικών αδειών διαμονής για πολίτες 
τρίτων χωρών  μέσω πρόληψης 
προσωπικού 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Τ.Α.Μ.Ε. 

2.3.2 Προώθηση και ενίσχυση υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε δημόσιες 
υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δήμοι και Περιφέρειες, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
Διεθνείς Οργανισμοί, κ.ά. 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

2.3.3 Διαπολιτισμική επιμόρφωση 
δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Υγείας, Ε.Ε.Τ.Α.Α., 
Ν.Π.Δ.Δ., Δήμοι και Περιφέρειες, 
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για την ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων 
και τη διασφάλιση των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους και εφαρμογή 
συστήματος «Καθολικής πολιτικής διαφάνειας και ασφάλειας» 

 Καταγραφή, διασύνδεση και δικτύωση δημόσιων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και 
ένταξης 

 Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης με άλλα κράτη-μέλη 
 
Μέτρο Πολιτικής 2.4: Διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών και των μεταναστριών, των 
αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.4.1 Επέκταση προγραμμάτων ιατρικής 
φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
σε αιτούντες και αιτούσες και δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Υγείας και 
εποπτευόμενοι φορείς, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δήμοι 
και Περιφέρειες 

Τ.Α.Μ.Ε. 
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Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

2.4.2 Εξειδικευμένη διαπολιτισμική 
επιμόρφωση του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού σε νοσοκομεία και άλλες 
υπηρεσίες υγείας 

Υπουργείο Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμοι 
και Περιφέρειες 

Τ.Α.Μ.Ε. 

2.4.3 Προώθηση εξειδικευμένων 
υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης 
σε νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας 

Υπουργείο Υγείας και 
εποπτευόμενοι φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 
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Άξονας Δράσης 3:  Προώθηση της ένταξης στην εκπαίδευση 

Μέτρο Πολιτικής 3.1: Υποστήριξη της ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

3.1.1 Ενίσχυση της λειτουργίας των 
τάξεων υποδοχής και ενισχυτικών τάξεων 
για στήριξη της σχολικής επίδοσης και 
καταπολέμηση του κινδύνου της σχολικής 
διαρροής 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

3.1.2 Λειτουργία και υποστήριξη Δομών 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), όπου τα παιδιά 
προσφύγων και γυναικών προσφύγων δεν 
έχουν ενταχθεί σε τάξεις υποδοχής 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

3.1.3 Αναγνώριση των τίτλων σπουδών 
και προώθηση της ένταξης στην ανώτερη 
και ανώτατη εκπαίδευση 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Υπουργείο Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

3.1.4 Υλοποίηση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων 
πληροφόρησης/επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και εργαζόμενων σε σχολεία και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προαγωγή της αρμονικής διαπολιτισμικής συνύπαρξης και την αποφυγή 
ενδοσχολικής βίας 

 Εμπλουτισμός σχολικών βιβλιοθηκών με υλικό για τον πολιτισμό και τις συνήθειες άλλων χωρών (π.χ. 
παραμύθια άλλων πολιτισμών, κ.λπ.) 

Μέτρο Πολιτικής 3.2: Προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων για νέους και νέες 15-18 ετών καθώς και για 
ενήλικες αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας, δικαιούχους αυτής και μετανάστες/μετανάστριες 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

3.2.1 Προγράμματα γλωσσομάθειας για 
νέους και νέες 15-18 ετών και για ενήλικες 
(18+) 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε. 

3.2.2 Πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης 
για διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά 
εργασίας 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Δήμοι και 
Περιφέρειες, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ., Erasmus + 
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Άλλες δράσεις 

 Σεμινάρια αποτελεσματικής προσαρμογής στην καθημερινή ζωή (life skills) 
 
 Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχευμένα σε ειδικές ομάδες 

μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων/γυναικών προσφύγων (π.χ. ΑμεΑ), ώστε να καλύπτονται οι 
ιδιαίτερες ανάγκες τους 

 

Μέτρο Πολιτικής 3.3: Προώθηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων για παιδιά 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

3.3.1 Επέκταση προγραμμάτων μη τυπικής 
εκπαίδευσης για παιδιά 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμοι και 
Περιφέρειες, Διεθνείς Οργανισμοί, 
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης (εικαστικά, μουσική, θέατρο κλπ) και αθλητικές δραστηριότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
98 

Άξονας Δράσης 4:  Προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας 

Μέτρο Πολιτικής 4.1: Καταγραφή και αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

4.1.1 Χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού 
υποβάθρου, της εργασιακής εμπειρίας και 
του επαγγελματικού προφίλ δεξιοτήτων 
δικαιούχων και αιτούντων/αιτουσών 
διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεθνείς 
Οργανισμοί 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

4.1.2 Δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος με σκοπό την ποιοτική και 
ποσοτική επεξεργασία των στοιχείων της 
χαρτογράφησης δεξιοτήτων και 
διασύνδεσή του με σχετικές υπηρεσίες 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Πρόβλεψη νέων τρόπων/μηχανισμών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, της κατάρτισης και/ή 
της επαγγελματικής εμπειρίας, των νεοαφιχθέντων/νεοαφιχθείσων μέσω νομοθετικής ρύθμισης και σε δεύτερο 
επίπεδο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Μέτρο Πολιτικής 4.2: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

4.2.1 Προώθηση της απασχόλησης στην 
αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ν.Π.Δ.Δ., Διεθνείς 
Οργανισμοί 

Τ.Α.Μ.Ε 

4.2.2 Πρόγραμμα συμβουλευτικής 
υποστήριξης (mentoring), κατάρτισης και 
μαθητείας/πρακτικής άσκησης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ., EaSI 

Άλλες δράσεις 

 Δημιουργία διαδικτυακών σημείων επαφής (skills pooling) ανέργων με επιχειρήσεις που διαθέτουν 
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 Προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (μαθητεία) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δικαιούχων διεθνούς 
προστασία,  ηλικίας 18-29 ετών 

 Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων (ράφτες, logistics, κ.ά.) και 
προώθηση στην εργασία σε ιδιωτικές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις 

 Πρόγραμμα απασχόλησης σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή 
αγροτικό τομέα (π.χ. συσκευαστήρια) 
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Μέτρο Πολιτικής 4.3: Προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

4.3.1 Προώθηση της μικρο-
επιχειρηματικότητας (startup 
επιχειρήσεις) 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Σ.Ε.Β. 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ., Ε.Τα.Ε., EaSI 

Άλλες δράσεις 

 Προώθηση επιχειρηματικότητας μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων/γυναικών προσφύγων μέσω 
επιχειρήσεων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και διασύνδεσης με ημεδαπούς/-ές και 
μετανάστες/μετανάστριες επιχειρηματίες 

 Προγράμματα παροχής κατάρτισης για το «επιχειρείν» κυρίως νέους σε ηλικία πολίτες τρίτων χωρών 
(δικαιούχους διεθνούς προστασίας) μέσω συμβούλων επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με εμπορικά 
επιμελητήρια της χώρας 
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Άξονας Δράσης 5:  Διαπολιτισμικότητα 

Μέτρο Πολιτικής 5.1: Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

5.1.1 Δημιουργία του επαγγελματικού 
προφίλ του διαπολιτισμικού μεσολαβητή 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Ν.Π.Ι.Δ 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

5.1.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση 
πιστοποιημένων προγραμμάτων 
κατάρτισης/εξειδίκευσης διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Λειτουργία και επικαιροποίηση Μητρώου Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών 

Μέτρο Πολιτικής 5.2: Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και του 
διαθρησκευτικού διαλόγου 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

5.2.1 Διάλογος σε θεσμικό επίπεδο με 
χώρες προέλευσης 
μεταναστών/μεταναστριών, 
αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εξωτερικών 

Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Δημιουργία πλατφόρμας διεξαγωγής διαπολιτισμικού ή/και διαθρησκευτικού διαλόγου 
 Προγράμματα επιδότησης φιλοξενίας παιδιών μεταναστών/μεταναστριών προσφύγων/γυναικών 

προσφύγων σε κατασκηνώσεις 
 Δράσεις ενδυνάμωσης της αλληλεπίδρασης των μεταναστών/μεταναστριών και προσφύγων/γυναικών 

προσφύγων με τον πληθυσμό της κοινωνίας υποδοχής μέσω καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και 
λοιπών δραστηριοτήτων 
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Άξονας Δράσης 6:  Συμμετοχή στα Κοινά 

Μέτρο πολιτικής 6.1. Προώθηση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών στα Κοινά με 
στόχο την ένταξής τους στη δημόσια ζωή της Χώρας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

6.1.1 Επεξεργασία και εισήγηση 
πρότασης αναφορικά με την παροχή 
δυνατότητας του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 
μετανάστες και μετανάστριες 

Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

6.1.2 Ενεργοποίηση των Συμβουλίων 
Ένταξης Μεταναστών των Δήμων καθώς 
και ενίσχυση του ρόλου τους και 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους, μέσω 
νομοθετικής ρύθμισης 

Δήμοι, Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

6.1.3 Συνεργασία με τα Συμβούλια 
Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) και 
δημιουργία Συντονιστικού Συμβουλίου 
των Σ.Ε.Μ. 

Δήμοι, Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους συλλόγους μεταναστών, διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής 
καλών πρακτικών κ.λπ. 

 Δημιουργία Μητρώου καταγραφής μεταναστευτικών συλλόγων, οργανώσεων και κοινοτήτων 
 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη της συμμετοχής μεταναστών και μεταναστριών καθώς και δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας σε τοπικούς συλλόγους/οργανώσεις/κοινότητες και με ειδική μέριμνα για τις γυναίκες 
πρόσφυγες και τις μετανάστριες 

 Συμβουλευτική ενημέρωση των συλλόγων μεταναστών αναφορικά με τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις 
τους, κ.λπ. 

 
Μέτρο Πολιτικής 6.2 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μεταναστών και μεταναστριών, 
αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα κοινά μέσω του αθλητισμού και του 
εθελοντισμού 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

6.2.1 Θεσμοθέτηση διαδικασίας έκδοσης 
δελτίου αθλητή/αθλήτριας σε 
ποδοσφαιρικά σωματεία για εξαιρετικά 
ταλέντα 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Ε.Π.Ο. 

Η δράση πιθανόν δεν απαιτεί 
χρηματοδότηση 

6.2.2 Δημιουργία μεικτών ομάδων 
εθελοντών και εθελοντριών και μεικτών 
εργαστηρίων και δικτύωση 
εθελοντών/εθελοντριών εντός των Κ.Ε.Μ. 

Δήμοι, Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Οργάνωση συναντήσεων, δημιουργία χώρων αλληλεπίδρασης και αθλητικών δραστηριοτήτων 
 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων/αγώνων ως μέσο για την προώθηση της ισότητας για όλους 
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Άξονας Δράσης 7:  Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας 

Μέτρο Πολιτικής 7.1: Παρακολούθηση και καταγραφή φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

7.1.1  Δημιουργία Εθνικού Δικτύου για την 
Καταπολέμηση του Ρατσισμού και τη 
Ξενοφοβίας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Υπουργείο Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  
Διεθνείς Οργανισμοί, Συνήγορος 
του Πολίτη, κ.ά. 

Εθνικοί πόροι, Ε.Δ.Ε.Τ. 

Μέτρο Πολιτικής 7.2: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής για φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

7.2.1 Διοργάνωση δημόσιου διαλόγου για 
τη συνεισφορά των μεταναστών και των 
μεταναστριών στην οικονομική ανάπτυξη 
και τον εμπλουτισμό της πολιτισμικής 
ζωής της χώρας 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δήμοι 
και Περιφέρειες,  κ.ά. 

Ε.Δ.Ε.Τ., Εθνικοί πόροι, 
Πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια» 
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Άξονας Δράσης 8:  Στοχευμένες πολιτικές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μεταναστών 
και μεταναστριών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

Μέτρο Πολιτικής 8.1: Διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

8.1.1 Κατάρτιση γυναικών μεταναστριών 
σε διερμηνεία και διαπολιτισμική 
μεσολάβηση για ενίσχυση του ρόλου των 
μητέρων μεταναστριών/προσφύγων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και 
επανακοινωνικοποίηση των παιδιών τους 
και των ιδίων στην ελληνική 
πραγματικότητα 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ., EaSI 

8.1.2 Παροχή συμβουλευτικής από 
εργαζόμενες γυναίκες μετανάστριες 
(mentoring) σε ομόφυλές τους με 
προβλήματα ένταξης στην αγορά 
εργασίας   

Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ., Πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» 

Άλλες δράσεις 

 Κατάρτιση γυναικών μεταναστριών/προσφύγων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ως διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών για ενημέρωση και παροχή βοήθειας σε γυναίκες που ανήκουν στις ίδιες ομάδες καθώς και για 
ενημέρωση και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της  βίας κατά των 
γυναικών 

 
Μέτρο Πολιτικής 8.2: Διευκόλυνση της ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

8.2.1 Προώθηση του θεσμού της 
«φιλοξενούσας οικογένειας» για 
ασυνόδευτους ανηλίκους 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

8.2.2 Προγράμματα εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής για θέματα εκπαίδευσης, 
επαγγελματικού προσανατολισμού και 
κατάρτισης με τη συνδρομή 
διαπολιτισμικού μεσολαβητή 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

Μέτρο Πολιτικής 8.3: Διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

8.3.1 Πιλοτικά προγράμματα εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας για τη 
διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία 
στοχευμένα, κατά περίπτωση, στις 
ανάγκες τους 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υπουργείο Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 
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Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) Πηγή Χρηματοδότησης (ενδεικτικά) 

8.3.2 Πρόγραμμα Παραολυμπιακής 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε 
πληθυσμούς δικαιούχων και 
αιτούντων/αιτουσών διεθνούς 
προστασίας με αναπηρία 

Ελληνική και Διεθνής 
Παραολυμπιακή Επιτροπή, 
Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, 
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, 
Ε.Δ.Ε.Τ., Τ.Α.Μ.Ε. 

Μέτρο Πολιτικής 8.4: Διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων τρίτης ηλικίας 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

8.4.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης 
ατόμων τρίτης ηλικίας των ομάδων-
στόχου σε Κ.Α.Π.Η. με τη συνδρομή των 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών των 
Κ.Ε.Μ. 

Δήμοι Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

Άλλες δράσεις 

 Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες και 
αιτούσες αυτής, καθώς και μετανάστες και μετανάστριες τρίτης ηλικίας  
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Άξονας Δράσης 9:  Στοχευμένες Πολιτικές για μετανάστες και μετανάστριες «δεύτερης 
γενιάς» 

Μέτρο Πολιτικής 9.1: Διευκόλυνση της ένταξης των «δεύτερης γενιάς» μεταναστών και μεταναστριών 

Δράση Φορέας Υλοποίησης  
(ενδεικτικά) 

Πηγή Χρηματοδότησης 
(ενδεικτικά) 

9.1.1 Διευκόλυνση στην ένταξη σε 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μεταναστών 
και μεταναστριών «δεύτερης γενιάς» που 
διέκοψαν την εκπαίδευσή τους σε πρώιμο 
στάδιο (drop outs) σε συνεργασία με 
μεταναστευτικές οργανώσεις 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υπουργείο Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ., Erasmus+ 

9.1.2 Ενημέρωση και κατάρτιση με στόχο 
την προώθηση μεταναστριών «δεύτερης 
γενιάς» σε θέσεις ευθύνης 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής 

Τ.Α.Μ.Ε, Ε.Δ.Ε.Τ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


