
 

                     
    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση διαβούλευσης αποτελεσμάτων του έργου: 
 

«MILE (Migrants Integration in the Labour Market in Europe / Ένταξη των 
μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας» 

 
η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 

 
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, 16.00 μ.μ.-19:00 μ.μ.,  

στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, Αθήνα  
(οδός Γραβιάς 4-6, 1ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων) 

 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy 
φορέα-εταίρο του έργου MILE. Υιοθετώντας τη φιλοσοφία των ομάδων εργασίας, η εκδήλωση 
απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων, συλλόγων καθώς και εμπειρογνώμονες και 
ενεργούς πολίτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής και των 
πρακτικών/εφαρμογών που σχετίζονται με αυτή, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική 
ενδυνάμωση και την ομαλή ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων τόσο στην κοινωνία όσο και 
στην αγορά εργασίας.  
 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση των στόχων και ειδικότερου περιεχομένου του έργου 
MILE, καθώς και συζήτηση με τους εκπροσώπους των φορέων ειδικότερα γύρω από τους άξονες 
της απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής της ομάδας-στόχου. Απώτερος στόχος της 
εκδήλωσης είναι τα συμπεράσματα της συζήτησης να αποτελέσουν τη βάση για το σχηματισμό 
μονίμων ομάδων εργασίας (Working Groups) σε 3 θεματικές περιοχές: 
 

• WG1: Mέθοδοι και εργαλεία εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην 
αγορά εργασίας, 

• WG2: Κοινωνική και ατομική υποστήριξη για την εμπλοκή και συνεχή υποβοήθηση 
μεταναστών κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, 

• WG3: Ανάγκες εργοδοτών και μακροχρόνιες στρατηγικές υποστήριξης. 
 
Το έργο MILE συνδυάζει έρευνα για τις ανάγκες των εργοδοτών, δικτύωση μέσω λειτουργίας 
ομάδων εργασίας τοπικών φορέων για την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις κατάρτισης, 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης των μεταναστών-στριών με έμφαση σε θέματα ενσωμάτωσης 
τους στην αγορά εργασίας. 
 
Το έργο MILE είναι διετές, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF-2017-AG-INTE, συμφωνητικό επιχορήγησης αρ.821725), 
περιλαμβάνει οκταμελές διακρατικό εταιρικό σχήμα σε τέσσερα κράτη-μέλη Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, 



 

                     
    

Ισπανία, Αυστρία) με Συντονιστή το ICEI International Economic Cooperation Institute (ΙΤ) και 
στην Ελλάδα υλοποιείται στην Αττική-Αθήνα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ερευνητική 
Ομάδα DAISSy (εταίρος) καθώς και στην Ηλεία από την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & 
Συμβουλευτική ΕΠΕ (εταίρος). 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
 

16:00 - 16:15   Εγγραφές 
 
16:15 - 16:20           Έναρξη Εργασιών – Χαιρετισμός.  Α. Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ 
 
16:20 - 16:30   Παρουσίαση του έργου MILE. Α. Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ 
 
16:30 - 17:00  Αποτελέσματα έρευνας για τις ανάγκες των εργοδοτών για την ενσωμάτωση των 

μεταναστών στην αγορά εργασίας. Β. Βασιλειάδης, Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών 
 
17:00 - 17:45  Συζήτηση: Ανάγκες των εργοδοτών για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην 

Ελληνική αγορά εργασίας. Ελένη Γεωργακάκου, ΕΑΠ 
 
17:45 - 18:00    Διάλειμμα 
 
18:00 - 19:00   Συζήτηση: Εκπαιδευτικές ανάγκες για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην 

Ελληνική αγορά εργασίας. Ελένη Γεωργακάκου, ΕΑΠ  
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “MILE: Migrants Integration in the Labour 
Marketin Europe”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://projectmile.eu/ και την ομάδα 
του στο facebook.com/MILEProject/ 

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ 
(http://daissy.eap.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Twitter). 

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε 
info@daissy.eap.gr 

 

 

 

This invitation was funded by the European Union’s 
Asylum, Migration and Integration Fund 

under grant agreement No 821725 
 

H πρόσκληση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 με το συμφωνητικό επιχορήγησης αρ. 821725 

 

 


