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Με την ίδια υπευθυνότητα που διαχειριστήκαμε την έξαρση του προσφυγικού 
ζητήματος, με την ίδια ευθύνη και αποφασιστικότητα, η Αθήνα αναλαμβάνει 
την ευθύνη να συντονίζει τις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, με στόχο την 
κοινωνική ένταξη και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Η σταθερή μας απόφαση 
να δουλέψουμε μαζί, αξιοποιώντας όλες τις υγιείς δυνάμεις της πόλης, ήταν 
και ο λόγος που η Αθήνα πρόσφατα βραβεύτηκε ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Καινοτομίας 2018.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι έχουν συμβάλει στη λειτουργία του Κέντρου, 
και ιδιαίτερα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ιδρυτική δωρεά του. Σε μια 
εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την πόλη μας, αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική 
κρίση, πολλοί φορείς και ομάδες πολιτών υποστήριξαν τον δήμο Αθηναίων στη 
χάραξη πολιτικών και την ικανοποίηση άμεσων ανθρώπινων αναγκών, για τους 
πρόσφυγες και για την Αθήνα.

Γιώργος Καμίνης

Δήμαρχος Αθηναίων

Μήνυμα Δημάρχου

Επίσκεψη του δημάρχου Αθηναίων, 
Γιώργου Καμίνη, στο ACCMR.
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Από το καλοκαίρι του 2015, ο δήμος Αθηναίων 
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που 
δημιούργησε η προσφυγική κρίση. Η Αθήνα έγινε η 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πόλη διέλευσης στο ταξίδι 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών προς άλλες 
χώρες. Στη συνέχεια, με το κλείσιμο των συνόρων, 
η Ελλάδα σταδιακά μετατράπηκε σε χώρα 
εγκατάστασης.

Σήμερα, το πιο επείγον διακύβευμα είναι η ομαλή 
ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία: 
επιζώντες από εμπόλεμες ζώνες, κινδυνεύουν 
τώρα να “χαθούν” στις πόλεις μας, αν δεν τους 
δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν παραγωγικά στην 
κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος Αθηναίων 
δημιούργησε τον Ιούνιο του 2017 το Κέντρου 
Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και 
Προσφύγων (Athens Coordination Center for 
Migrant and Refugee issues – ACCMR). 

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, καθιερώνεται 
για πρώτη φορά η συνεργασία ανάμεσα στον 
δήμο Αθηναίων και περισσότερους από 90 
φορείς - τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς 
οργανισμούς, θεσμικούς φορείς - προς έναν κοινό 
στόχο: την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων 
και πρωτοβουλιών που προωθούν την κοινωνική 
ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις πόλεις 
μας.

Μια συνεργατική προσέγγιση 

απέναντι στo προσφυγικό

Το Κέντρο Συντονισμού του 
δήμου Αθηναίων για θέματα 
Μεταναστών και Προσφύγων 
- ACCMR λειτουργεί με 
Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και 
με τη συνεργασία του Athens 
Partnership, τον ανεξάρτητο μη 
κερδοσκοπικό οργανισμό που 
ιδρύθηκε το 2015 για να χτίσει 
γέφυρες συνεργασίας μεταξύ 
του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Το Κέντρο υποστηρίζει 
τη δράση της Αντιδημαρχίας 
Μεταναστών και Προσφύγων.

"Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, 
ο δήμος Αθηναίων άνοιξε 
νέους και οργανωμένους 
διαύλους επικοινωνίας 
ανάμεσα στις υπηρεσίες 
του και τις οργανώσεις που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
ανταπόκρισης, εδραιώνοντας 
σχέσεις εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας."

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, 
Αντιδήμαρχος Μεταναστών και 
Προσφύγων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συνεργασία και δικτύωση
Για πρώτη φορά, μη κυβερνητικές οργανώσεις διεθνούς εμβέλειας, ομάδες πεδίου με 
εξειδεικευμένη στόχευση, δημοτικές υπηρεσίες, εκπρόσωποι κοινοτήτων προσφύγων και 
μεταναστών και πολλοί ακόμα φορείς, συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματικότερη 
δράση.

Ανταλλαγή πληροφορίας
Οι 92 φορείς-μέλη του ACCMR μοιράζονται πληροφορίες, ο καθένας με βάση τη δική του 
εξειδίκευση. Η ελεύθερη αυτή ροή πληροφορίας παρέχει γρήγορα αντανακλαστικά τόσο 
στην πολιτεία όσο και στις οργανώσεις, ενώ επιτρέπει την καλύτερη στόχευση δράσεων στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εξοικονομώντας πόρους.

Κοινά εργαλεία
Το ACCMR και τα μέλη του έχουν αναπτύξει μια σειρά εργαλείων που προωθούν την 
αποτελεσματική δράση και συνεργασία, ενώ αποτελούν και θετικό παράδειγμα βέλτιστων 
πρακτικών προς άλλους δήμους, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Επιτροπή για την υγεία και την ευημερία, μία 
από τις 6 Επιτροπές Εργασίας του ACCMR. 

ΑΡΧΕΣ

© Marina Tomara
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Το ACCMR ξεκίνησε τη λειτουργία του με 35 
φορείς-μέλη, φτάνοντας, μέσα σε μερικούς 
μήνες τους 92. Η τακτική εθελοντική συμμετοχή 
των φορέων στις εργασίες του κέντρου, με 
πάνω από 300 εκπροσώπους, αποτελεί ένδειξη 
της προστιθέμενης αξίας που αντλεί ο κάθε 
φορέας για το δικό του έργο.

Η καρδιά του ACCMR χτυπάει στις έξι 
Επιτροπές Εργασίας του, που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων: Στέγαση, Υγεία, Νομική 
υποστήριξη, Εκπαίδευση και μάθηση, Ένταξη 
στην αγορά εργασίας και Έμφυλη διάσταση 
του προσφυγικού. Μέσω των επιτροπών, 
έρχονται για πρώτη φορά σε άμεση επαφή 
μεταξύ τους φορείς με διαφορετική στόχευση 
και εμπειρία στο προσφυγικό, καθώς και 
με τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων. 
Έτσι, γίνεται δυνατή η γόνιμη ανταλλαγή 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας, η βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων. 

Το μεγαλύτερο δίκτυο φορέων 
για το προσφυγικό στην Ελλάδα 92 

διεθνείς και ελληνικοί φορείς 
συνεργάζονται μέσω του 
ACCMR

6
Επιτροπές 
Εργασίας

Αποτελεσματική συνεργασία που 
καλύπτει κενά και προσφέρει νέες 
λύσεις

300
εκπρόσωποι συμμετέχουν 
εθελοντικά στις εργασίες

Συνάντηση ολομέλειας των φορέων-μελών του ACCMR. 

ΔΟΜΗ

Παράλληλα, οι Επιτροπές έχουν καθοριστική 
συμβολή στη διαμόρφωση των εργαλείων του 
ACCMR, όπως το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης, 
ο Μηχανισμός Ετοιμότητας και η Ψηφιακή 
Πλατφόρμα, ενώ επίσης έχουν παράξει 
μέχρι σήμερα 65 προτάσεις για πιλοτικά 
προγράμματα.

© Δήμος Αθηναίων

Δράσεις για την ένταξη 11
σεμινάρια, εργαστήρια και 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 
τοπικών και διεθνών φορέων

4
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή  
μεταναστευτικών και 
προσφυγικών κοινοτήτων 

1.000
συμμετέχοντες

Υλοποιώντας νέες πρωτοβουλίες 
με τη συνεργασία φορέων και 
προσφυγικών-μεταναστευτικών 
κοινοτήτων

Γυναίκες από την 
αφγανική κοινότητα 
προετοιμάζουν τα 
περίφημα μαντού για 
τους επισκέπτες του 
Bahar Project.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ACCMR διοργάνωσε και υποστήριξε συνολικά 11 
εργαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις για 
επαγγελματίες με ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η εκπαίδευση, 
η βιώσιμη στέγαση, η ένταξη στην αγορά εργασίας και 
η αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος. Ενδεικτικά, η 
Επιτροπή για θέματα εκπαίδευσης διοργάνωσε σεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Μέσα από την Επιτροπή για θέματα απασχόλησης γεννήθηκε 
η ιδέα της εκδήλωσης 'Ζούμε μαζί - Εργαζόμαστε μαζί', η οποία 
προσέλκυσε πάνω από 180 εκπροσώπους οργανώσεων και 
εταιριών. 

Επίσης, το ACCMR, σε συνεργασία με την οργάνωση Almasar, 
την αφγανική κοινότητα και την υποστήριξη της ActionAid, 
στο πλαίσιο της Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 
2018 του δήμου Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας είναι 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργάνωσε τον Ιούλιο 2018 την 
πρώτη εκδήλωση του 'Bahar Project: Πολλές Συνταγές, μια 
Πόλη’. Μέσα από  μια γιορτή μαγειρικής, η δράση αυτή φέρνει 
κοντά τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες με 
διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Πάνω από 200 άτομα 
παρευρέθηκαν στην πρώτη εκδήλωση, ενώ ήταν η πρώτη 
φορά που ένας φορέας του δήμου Αθηναίων συνδιοργάνωσε 
εκδήλωση μαζί με μεταναστευτική-προσφυγική κοινότητα.

© Marina Tomara
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Η πλατφόρμα accmr.gr, η οποία δομήθηκε στη βάση της 
βραβευμένης πλατφόρμας συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, 
αποτελεί ένα συμμετοχικό εργαλείο χαρτογράφησης και 
διασύνδεσης σε τοπικό επίπεδο. Η πλατφόρμα ανταποκρίνεται σε 
μια ουσιαστική ανάγκη των οργανώσεων πεδίου και των δημοτικών 
υπηρεσιών: την πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση σχετικά 
με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις στον δήμο Αθηναίων, 
ώστε να μπορούν τόσο να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα 
τους ωφελούμενούς τους, όσο και να αναπτύσσουν μεταξύ τους 
συνέργειες. Επίσης, διευκολύνει τη διασύνδεση των οργανώσεων με 
πολίτες, εταιρείες και άλλους φορείς που θέλουν να προσφέρουν 
υποστήριξη.

Η πλατφόρμα αριθμεί 99 μέλη (φορείς και ιδιώτες), από τα οποία 
τα 35 έχουν εγγραφεί και ως υποστηρικτές, 97 υπηρεσίες και 44 
επιμέρους υπηρεσίες. Επίσης, χάρη στη διασύνδεση με το syn-
athina.gr, η πλατφόρμα του ACCMR έχει φιλοξενήσει ως τώρα 151 
Δράσεις. Ο αριθμός των νέων χρηστών της πλατφόρμας από την 
έναρξη της λειτουργίας της, τον Ιανουάριο του 2018, ανέρχεται 
στους 10.204.

Άμεση δικτύωση φορέων και 
υπηρεσιών

Ψηφιακή πλατφόρμα accmr.gr

Αριστερά: Ο 
Εκπαιδευτικός 
Υγειονομικός Σταθμός 
Αθηνών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, μια 
από τις εγγεγραμμένες 
υπηρεσίες του accmr.gr

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

99
μέλη στο accmr.gr  

151
δράσεις

97
υπηρεσίες για πρόσφυγες 
και μετανάστες

10.204
νέοι χρήστες

Δεξιά: Εκδήλωση "Ζούμε 
Μαζί, Εργαζόμαστε 
Μαζί" με στόχο την 
ένταξη προσφύγων 
και μεταναστών στην 
αγορά εργασίας, με 
περισσότερους από 180 
συμμετέχοντες.

© Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Μέσα από διαβούλευση με τους πιο αρμόδιους 
φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου, το ACCMR, 
με τη συνεισφορά των οργανώσεων - μελών 
του, παρήγαγε το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την 
ένταξη προσφύγων και μεταναστών στον δήμο 
Αθηναίων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
επιχειρησιακής επάρκειας για το αύριο. 

Με πρωταρχικό στόχο την κοινωνική συνοχή 
και την αρμονική συνύπαρξη μέσα στην πόλη, 
το στρατηγικό πλάνο αποτελεί έναν πρακτικό 
οδηγό που καθορίζει προτεραιότητες και 
παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την 
ενδυνάμωση και επέκταση των υπηρεσιών 
που καλύπτουν ανάγκες του μεταναστευτικού 
και προσφυγικού πληθυσμού. Το σχέδιο 
προωθεί την αποτελεσματική παροχή βασικών 

υπηρεσιών, που είναι απολύτως απαραίτητες 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτάρκεια των 
προσφύγων και μεταναστών βραχυπρόθεσμα, 
αλλά και η ένταξή τους μακροπρόθεσμα. 

Η δημιουργία του πλάνου βασίστηκε στην 
εκτεταμένη χαρτογράφηση των υπηρεσιών και 
των παρόχων εντός του Δήμου, καθώς και στην 
εκτεταμένη διαβούλευση με εκπροσώπους της 
Κοινωνίας των Πολιτών και Διεθνών Οργανισμών. 
Την υποστήριξή της στην κατάρτιση του σχεδίου 
παρείχε η International Rescue Committee. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης και ο Μηχανισμός 
Ετοιμότητας (βλ. σελ. 10) εγκρίθηκαν 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου 
Αθηναίων, στις 31 Ιανουαρίου του 2019.

Στρατηγικό σχέδιο ένταξης

Αναπτύσσοντας έναν οδηγό για την τοπική 
αυτοδιοίκηση με στόχο την αποτελεσματική 
κοινωνική ένταξη προσφύγων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

© Marina Tomara

https://www.accmr.gr/el/
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Ενώ οι προσπάθειες σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο προσανατολίζονται όλο και 
περισσότερο προς την κοινωνική ένταξη 
προσφύγων και μεταναστών, παραμένει 
ζητούμενο η ικανότητα διαχείρισης ενός 
ενδεχόμενου νέου μεγάλου αριθμού έκτακτων 
αφίξεων. Απαντώντας στην ανάγκη αυτή, το 
ACCMR, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου 
Μεταναστών και Προσφύγων Λ. Παπαγιαννάκη 
και της Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας 
της Αθήνας Λ. Μυριβήλη, με την οικονομική 
υποστήριξη του Γραφείου Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO)* και την τεχνική 
υποστήριξη της International Rescue Committee 
(IRC), ανέπτυξε ένα σημαντικό εργαλείο για τη 
διαχείριση κρίσεων σε τοπικό επίπεδο. Για την 
υλοποίηση του έργου, συστάθηκε μια ειδική 
Ομάδα Εργασίας απαρτιζόμενη από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 
Γραφείο Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων 
και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Υγείας.

Ο Οδηγός για τον σχεδιασμό ενός 
μηχανισμού ετοιμότητας για τη διαχείριση 
έκτακτων ή κλιμακούμενων προσφυγικών 
και μεταναστευτικών ροών κωδικοποιεί τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία 
ενός κλιμακωτού συστήματος προετοιμασίας 
που αναγνωρίζει τα πρώιμα σημάδια μιας 
επερχόμενης κρίσης και προσαρμόζεται 
έτσι ώστε ο διοικητικός μηχανισμός και οι 
επιχειρησιακοί βραχίονες του δήμου Αθηναίων 
να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία.

Μηχανισμός Ετοιμότητας

Προετοιμάζοντας σχέδιο 
ανταπόκρισης για το ενδεχόμενο 
νέων προσφυγικών κρίσεων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εκπρόσωποι του δήμου Αθηναίων, του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, του Γραφείου Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι οργανώσεων αναλύουν 
από κοινού σενάρια κρίσεων και προσδιορίζουν προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, στο πλαίσιο των δύο εργαστηρίων για τον σχεδιασμό του 
Οδηγού Μηχανισμού Ετοιμότητας. 

© Marina Tomara

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος του 
ACCMR, εγκαινιάστηκε το ‘Παρατηρητήριο 
για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων/ 
AORI’, ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα 
που αποσκοπεί, μέσω της συστηματικότερης 
καταγραφής και έρευνας γύρω από το 
προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο, να 
συνδράμει τον Δήμο και τους εμπλεκόμενους 
φορείς στην ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών 
και πρωτοβουλιών. 

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιανουαρίου 
2017 διενεργήθηκαν, σε συνεργασία με την 
Public Issue, τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 3.024 
κατοίκους του δήμου Αθηναίων, κατ’ ιδίαν 
συνεντεύξεις με 1.600 διαμένοντες στο κέντρο 
υποδοχής του Ελαιώνα και με 901 άτομα που 
διαμένουν στα διαμερίσματα προσωρινής 
στέγασης στην Αθήνα. Προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση 
των προσφύγων και των μεταναστών εντός 
των γεωγραφικών ορίων του δήμου, καθώς 
επίσης και με τη στάση των κατοίκων του 
δήμου Αθηναίων απέναντι στη συνύπαρξη 
και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Τα 
αποτελέσματα του AORI διανεμήθηκαν σε 
ενδιαφερόμενα υπουργεία, στην υπηρεσία 
ασύλου, σε δήμους της χώρας καθώς και σε 
ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο 
δήμος Αθηναίων. 

Παρατηρητήριο

2.500
συνεντεύξεις με πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο στον 
Ελαιώνα και σε διαμερίσματα 
προσωρινής στέγασης

Μελετώντας το φαινόμενο των 
προσφυγικών ροών στην Αθήνα

3.024
Αθηναίοι συμμετείχαν στην 
έρευνα της Public Issue

Προσφυγόπουλα επιστρέφουν από το σχολείο στην 
Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Ελαιώνα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

© Marina Tomara

*Αυτό το έγγραφο καλύπτει δράσεις ανθρωπιστικής στήριξης με 
την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να 
θεωρηθεί, σε καμία περίπτωση, ότι οι απόψεις που εκφράζονται 
εδώ αντανακλούν την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση 
της πληροφορίας που περιέχεται στο έγγραφο.
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Ως ένδειξη της επιτυχίας του, το ACCMR, 
επέκτεινε τη δραστηριότητά του σε άλλους 
δήμους της χώρας, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, 
με την πολύτιμη υποστήριξη της International 
Rescue Committee μέσω χρηματοδότησης 
από το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ECHO). Παράλληλα, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
για συνεργασία και από άλλους σημαντικούς 
διεθνείς οργανισμούς. 

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας αυτής 
βρίσκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών και η διεξαγωγή συντονισμένων 
παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με 
στόχο την ανάπτυξη πολιτικών για την κοινωνική 
ένταξη προσφύγων και μεταναστών στη ζωή των 
πόλεων, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων 
του κάθε δήμου. Το ACCMR ανέλαβε κομβικό 
ρόλο στον συντονισμό και τη μεταφορά 

εργαλείων και τεχνογνωσίας κατά τον πρώτο 
κύκλο δράσεων, πραγματοποιώντας επισκέψεις 
και συναντήσεις εργασίας με δημοτικές αρχές 
και υπηρεσίες σε 10 δήμους. 

Το Δίκτυο Πόλεων για την ένταξη είναι μια 
πρωτοβουλία που βασίζεται στο μνημόνιο 
συνεργασίας που υπογράφηκε τον Ιανουάριο 
του 2018 μεταξύ των δήμων Αθηναίων και 
Θεσσαλονίκης, με τη σημαντική συμβολή της 
Αντιδημαρχίας Μεταναστών και Προσφύγων του 

13 
δήμοι συμμετέχουν 
στο Δίκτυο Πόλεων

Δίκτυο Πόλεων 

Ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και 
αναζητώντας κοινές λύσεις

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η πρώτη συνάντηση της ολομέλειας του Δικτύου Πόλεων στις 5 Νοεμβρίου 2018 στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, με 48 εκπροσώπους από 12 Δήμους της επικράτειας.

© Marina Tomara

Το ACCMR κατόρθωσε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας 
με διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, ενθαρρύνοντας 
την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει αναδειχθεί 
σε μία αναγνωρισμένη καλή πρακτική συντονισμού σε 
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αποδεικνύει η 
συμμετοχή του σε περισσότερες από 16 συναντήσεις σε 
εθνικό και διεθνές πλαίσιο, σε εκδηλώσεις, συνέδρια και 
ομάδες εργασίας. Ενδεικτικά:

• εκπροσωπείται στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ανάπτυξη πολιτικών ένταξης 
βάσει τεκμηρίωσης, "Urban Agenda Partnership on 
Inclusion of Migrants and Refugees"

• συνέβαλε στη διαμόρφωση του προσχεδίου δράσης 
για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην 
αγορά εργασίας στην Αθήνας στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ‘Cities Grow’ του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Πόλεων ‘Cities Network’. 

Διεθνής αναγνώριση για το ACCMR

Μια βέλτιστη πρακτική σε διεθνές 
επίπεδο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

"To ACCMR αποτελεί ένα 
υποσχόμενο παράδειγμα 
καινοτόμων μηχανισμών 
συντονισμού."

Έκθεση του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης:
"Συνεργασία για την τοπική 
ένταξη Μεταναστών και 
Προσφύγων", Μάιος 2018

Το ACCMR ήταν επίσης μια από τις πρωτοβουλίες 
του δήμου Αθηναίων που οδήγησαν στη βράβευση 
της Αθήνας ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Καινοτομίας 2018

δήμου Αθηναίων. 

Στο Δίκτυο Πόλεων συμμετέχουν σήμερα 13 
δήμοι: Αθηναίων, Αγίου Δημήτρίου, Ηρακλείου 
Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, 
Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων και 
Τρ ί πολ ης.
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Οι φορείς-μέλη του ACCMR μοιράζονται την εμπειρία τους

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

"Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, 
ο δήμος Αθηναίων άνοιξε νέους 
και οργανωμένους διαύλους 
επικοινωνίας ανάμεσα στις 
υπηρεσίες του και τις οργανώσεις 
που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή ανταπόκρισης".

Ελένη Μυριβήλη, Συντονίστρια 
Επιτροπής αστικοποίησης και 
κοινωνικής συνοχής | Αντιδήμαρχος 
Πρασίνου,  Αστικής Ανθεκτικότητας 
και Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή

"Οι φορείς που συμμετέχουν 
έχουν εμπειρία στο πεδίο και 
τη δυνατότητα να μοιραστούν 
σημαντικές πληροφορίες και 
καλές πρακτικές".

Έλενα Μαυρομιχάλη, 
Συντονίστρια Επιτροπής 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
ενδυνάμωσης μέσω της εργασίας | 
Solidarity Now 

"Πολλές διαφορετικές και 
διεσπαρμένες φωνές ενώθηκαν 
σε μία, εντοπίζοντας σημαντικά 
προβλήματα ένταξης των 
μεταναστών και των προσφύγων 
στην αγορά εργασίας και 
δημιουργώντας προτάσεις 
παρέμβασης".

Ηλέκτρα Σιμίτση, Συντονίστρια 
Επιτροπής ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και ενδυνάμωσης μέσω της 
εργασίας | International Rescue 
Committee

"Είναι πολύ σημαντικό για τις 
νέες και μικρές οργανώσεις ότι 
μέσω του ACCMR έρχονται σε 
επαφή και ανταλλάσσουν γνώση 
με φορείς που έχουν μεγάλη και 
σημαντική εμπειρία".

Παναγιώτης Τζαννετάκης, Help 
Refugees

"Για μένα την ίδια οι συναντήσεις 
και διαβουλεύσεις στο κέντρο 
αποτελούν το απαραίτητο 
οξυγόνο συλλογικής 
προσπάθειας και τη σύνδεση 
με τις πραγματικές προκλήσεις 
της ένταξης των προσφύγων 
και μεταναστών. Θεωρώ ότι το 
Κέντρο Συντονισμού είναι μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία".

Δέσποινα Συρρή, Συντονίστρια 
Επιτροπής εκπαίδευσης και 
μάθησης | Unicef

© Mohammady Alii

© Mohammady Alii

"Το Κέντρο Συντονισμού έχει 
δημιουργήσει έναν σταθερό 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας 
μεταξύ οργανώσεων και δημοτικών 
υπηρεσιών". 

Σωτηρία Κυριακοπούλου, 
Συντονίστρια Επιτροπής ψυχικής-
σωματικής υγείας και ευημερίας | 
ActionAid

"Μέσα από τον καλύτερο 
συντονισμό, μπορώ να γνωρίζω 
και να παραπέμπω πιο εύκολα, 
να δημιουργώ προγράμματα 
που βοηθούν τους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη. Όλα αυτά 
δεν είναι για εμάς, είναι για τους 
ανθρώπους εκεί έξω’’.  

Δεδούσης Διαούρτας, 
Συντονιστής Επιτροπής για την 
αστικοποίηση και την κοινωνική 
συνοχή | Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

"Μέσω του Κέντρου Συντονισμού, 
έχει δημιουργηθεί μια 
πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
δημοτικών υπηρεσιών, που πρέπει 
να συνεχιστεί”.

Ερυθρός Σταυρός | Συντονιστής 
Επιτροπής ψυχικής-σωματικής 
υγείας και ευημερίας

"Η λειτουργία του Κέντρου 
αναμφισβήτητα αποτελεί μια 
καλή πρακτική που θα μπορούσε 
να εξελιχθεί με την ανάληψη και 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του 
Δήμου στην παροχή υπηρεσιών 
σε συνεργασία με τους φορείς και 
προς όφελος των προσφύγων και 
μεταναστών που κατοικούν στο 
δήμο Αθηναίων".

Μάρθα Καριώτη - Πέννυ Μυλωνά, 
Συντονίστριες Επιτροπής νομικής 
βοήθειας και πρόσβασης σε 
δικαιώματα | Danish Refugee Council

‘’Η  λειτουργία της Επιτροπής 
για την έμφυλη διάσταση του 
προσφυγικού είναι εξαιρετικά 
σημαντική διότι δίνει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης συνεργασιών και με τις 
υπόλοιπες Επιτροπές. Η ισότητα 
των φύλων διαπερνά όλους τομείς 
και έτσι τα ζητήματα των γυναικών 
προσφύγων προσεγγίζονται με έναν 
ολιστικό τρόπο" .

Ιωάννα Καββαδία, Συντονίστρια 
Επιτροπής για την έμφυλη διάσταση 
του προσφυγικού | Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας 
και Ισότητας

© Daphne Tolis



Actionaid Hellas 

Almasar 

Amurtel Ελλάς

Anasa Cultural Center

ANKAA Project

ASAM-Association for Solidarity with 
Asylum Seekers and Migrants

Astrolab 

Campfire Innovation

Care

Danish Refugee Council - Greece

Drop in the Ocean

E-TRIKALA S.A. - Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων 

Generation 2.0 Red 

Help Refugees 

Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Hestia Hellas 

HIAS Ελλάς 

HIGGS 

HumanRights360

I AM YOU 

Integration house - Polis, Δράσεις για 
την Αθήνα

International Rescue Committee (IRC) 

Ithaca Laundry 

Jafra House - Jafra Foundation Greece

Jesuit Refugee Service 

LATRA Innovation Lab 

Libraries without Borders 

Melissa Network 

Mercy Corps

Optimal HR Group 

Praksis

Samatarian Purse

Save the Children

Social Hackers Academy 

Solidarity Now 

Solomon 

Spanish Commission for Refugees 
(CEAR)

Team up 2 Teach

Terre des Hommes Ελλάδας 

UNICEF 

United Nations Population Fund (UN-
FPA)

Velos Youth

We Need Books 

Zaatar NGO 

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας 

Άνεμος Αλλαγής 

Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία Γέφυρες 

Άρσις - Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων 

Βρετανικό Συμβούλιο 

Γιατροί του Κόσμου 

Γιατροί χωρίς Σύνορα 

Δήμος Αθηναίων - Γραφείο 
Ανθεκτικότητας 

Δήμος Αθηναίων - ΔΑΕΜ 

Δήμος Αθηναίων - Διεύθυνση Παιδικής 
Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου 
Μάθησης

Δήμος Αθηναίων - Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών - Ομάδα Προγράμματος 
Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο

Δήμος Αθηναίων - Κέντρα Κοινότητας 

Δήμος Αθηναίων - Κέντρο Ένταξης 
Μεταναστών 

Δήμος Αθηναίων - Τμήμα για την 
υποστήριξη και την κοινωνική 
ενσωμάτωση Μεταναστών και 
Προσφύγων 

Δήμος Ηρακλείου 

Δήμος Θεσσαλονίκης 

Δήμος Πειραιά - ΣΕΜ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 

Δίκτυο Τέχνης και Δράσης 

Διοτίμα - Κέντρο Γυναικείων Ερευνών 
και Μελετών 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία 

Έλιξ 

Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο 

Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων 

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Ένα Παιδί Ένας Κόσμος 

Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 

Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ)

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και 
Ψυχικής Υγείας 

Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός

Κάριτας Ελλάς 

Κέντρο Ζωής 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ)

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη 
Μετανάστευση & την Ανάπτυξη 

ΜΚΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων 

Οργάνωση ΓΗ 

Παιδικά Χωριά SOS

Πάρνωνας - Εταιρεία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και 
Νέων 

Συμβίωσις - Σχολή Πολιτικών 
Επιστημών του ΣτΕ στην Ελλάδα 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του 
Πρόσφυγες 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής - Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής - Διεύθυνση Κοινωνικής 
Ένταξης

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής - Διεύθυνση Προστασίας 
Αιτούντων Άσυλο

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

Φάρος

Οι φορείς-μέλη του ACCMR

Περιλαμβάνονται οι φορείς που έχουν συμμετάσχει στο ACCMR από τον Ιούνιο 2017 ως τον Οκτώβριο 2018.




