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SHARE SIRA
Επέκταση του κοινωνικού 
προσανατολισμού και της ένταξης
νεοαφιχθέντων προσφύγων και 
μεταναστών σε αγροτικές περιοχές 
της Ευρώπης

Το περιεχόµενο του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστικά δική του/της ευθύνη. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καµία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Καρδίτσας
Περιφερειακό 
Ενημερωτικό Δελτίο

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το παρόν δελτίο παρέχει ένα πορτρέτο της περιοχής της Καρδίτσας και των κύριων προσφυγικών και
µεταναστευτικών ροών στην επικράτεια. Παρουσιάζει επίσης τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόµες
προσεγγίσεις και τις προκλήσεις στον τοµέα της υποδοχής και της ένταξης των νεοαφιχθέντων πληθυσµών
στην Καρδίτσα. Αυτό το περιφερειακό ενηµερωτικό δελτίο είναι το αποτέλεσµα συλλογικής εργασίας µε βάση
τη συνεισφορά διαφόρων φορέων που εµπλέκονται στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των
µεταναστών µέσω της περιφερειακής πλατφόρµας που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου SHARE SIRA.

Το έργο SHARE SIRA, το οποίο υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2023 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (AMIF), προωθεί εδαφικές
προσεγγίσεις χωρίς αποκλεισµούς στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες διαδραµατίζουν ολοένα και
πιο σηµαντικό ρόλο στην υποδοχή των νεοεισερχοµένων. Οι αγροτικές περιοχές* που συµµετέχουν στο έργο,
βρίσκονται στην Ελλάδα (Καρδίτσα), την Ισπανία (Teruel, Guadalajara και Soria), τη Γαλλία (Isère, Corrèze,
Vaucluse και Saône-et-Loire) και την Πολωνία (Masovia και Lower Silesia).

*Σηµείωση: Στο πλαίσιο του έργου SIRA, ο όρος περιφέρεια χρησιµοποιείται ως γενικός όρος για να εξασφαλιστεί η συνοχή
µεταξύ των τεσσάρων χωρών. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι περιφερειακές ενότητες είναι διοικητικές µονάδες,
αποτελούν τµήµατα των Περιφερειών και διαιρούνται περαιτέρω σε δήµους.

http://www.share-network.eu/sira-project


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΗ:

Κύρια πόλη:
Καρδίτσα
Επιφάνεια:
2,576 km2

Αριθμός Κατοίκων:
113, 070 Άνθρωποι
Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών:
Π.Ε.: 1.200
Καρδίτσα: 1.100

1. Επισκόπηση
της περιοχής 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (ΠΕΚ) είναι µία
από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και
ανήκει τόσο γεωγραφικά όσο και διοικητικά στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία είναι µία από τις 13
Περιφέρειες της χώρας. Πιο συγκεκριµένα, η
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας είναι µία από τις
πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Πρωτεύουσα της Π.Ε. είναι η οµώνυµη
πόλη της Καρδίτσας µε πληθυσµό 32.031 κατοίκους
(σύµφωνα µε την απογραφή του 2011). Η ΠΕΚ
διαιρείται σε έξι (6) Δήµους (Καρδίτσας, Σοφάδων,
Παλαµά, Μουζακίου, Λίµνης Πλαστήρα, Αργιθέας) µε
µεγαλύτερο τον Δήµο Καρδίτσας. Άλλοι δήµοι είναι το
Μουζάκι, οι Σοφάδες και ο Παλαµάς.

Το δυτικό τµήµα της ΠΕΚ περιλαµβάνει την ορεινή περιοχή των Αγράφων, που ανήκει στην οροσειρά της Πίνδου,
ενώ το ανατολικό τµήµα αποτελεί τµήµα της θεσσαλικής πεδιάδας. Ο κύριος οικονοµικός τοµέας είναι η γεωργία,
ιδίως στη θεσσαλική πεδιάδα. Η συνολικά καλλιεργήσιµη γη φτάνει τα 1,1 εκατοµµύρια στρέµµατα. Βασικές
καλλιέργειες είναι οι φυτείες βαµβακιού, το καλαµπόκι, ο καπνός, η βιοµηχανική ντοµάτα, τα όσπρια, τα λαχανικά
και τα αµπέλια. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος της κτηνοτροφίας στην οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως στα ορεινά, όπου
εκτρέφονται βοοειδή, πρόβατα και κατσίκια, καθώς και ο οικοτουρισµός µε επίκεντρο τη λίµνη Πλαστήρα.

v Οι υπήκοοι τρίτων χωρών τείνουν να συγκεντρώνονται σε
αστικές περιοχές. Μια από τις κύριες προκλήσεις στην ΠΕΚ
είναι να δηµιουργηθούν κίνητρα για τους νεοαφιχθέντες
ώστε να µετακινηθούν από τις πόλεις προς τις αγροτικές
περιοχές, παρέχοντας µεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης
(ιδίως στον γεωργικό τοµέα), στέγαση και βελτιωµένη
πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη.

Προκλήσεις στην περιοχή

Εποχικοί πρόσφυγες εργαζόµενοι στον γεωργικό τοµέαv Ακολούθως, η πρόκληση είναι να καταδειχθεί στους
υπηκόους τρίτων χωρών ότι υπάρχουν σηµαντικές
ευκαιρίες απασχόλησης και διαµονής σε αγροτικές περιοχές
σε συγκεκριµένους τοµείς µε υψηλή ζήτηση για ανειδίκευτο
εργατικό δυναµικό, όπως ο γεωργικός τοµέας, καθώς και
χαµηλό κόστος διαβίωσης.



2. Μετανάστευση και Άσυλο
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Εξέλιξη του μεταναστευτικού πλαισίου στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Καρδίτσα 

• Πρώτο κύµα προσφύγων από την Παλαιστίνη.

• Σηµαντική ροή υπηκόων ανατολικών χωρών (Ουκρανία, Ρουµανία, Βουλγαρία), ιδίως
Αλβανών µεταναστών.

• Η αλβανική κοινότητα µεταναστών απασχολείται σε µεγάλο βαθµό στις κατασκευές
και στη γεωργία.

• Η αλβανική κοινότητα δηµιούργησε ισχυρούς δεσµούς στην Ελλάδα: 2η και 3η γενιά
παιδιών που έχουν αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση ως τεχνίτες ή στις κατασκευές- πολλοί
από τα µέλη της έχουν γίνει επιτυχηµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες.

• Εισροή υπηκόων τρίτων χωρών από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές για εποχική
γεωργική εργασία.

• Το 2020, 26.818 άτοµα έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας, ενώ 8.505 άτοµα
έλαβαν καθεστώς επικουρικής προστασίας.

• Το 2020 οι περισσότεροι µετανάστες µε άδεια διαµονής προέρχονταν από την
Αλβανία, την Κίνα και τη Γεωργία.

• Μεσογειακή προσφυγική κρίση που είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική άφιξη
προσφύγων στην Ελλάδα.

Βασικά στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση και το 
άσυλο στην Ελλάδα και την Καρδίτσα

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) τον Απρίλιο του 2021, 2.463
άτοµα που ζητούσαν άσυλο έφτασαν στην Ελλάδα, ενώ 4.027 αναχώρησαν από την Ελλάδα καθ' όλη τη
διάρκεια των πρώτων 4 µηνών του 2021. Ο αριθµός των αιτούντων άσυλο τον Απρίλιο του 2021 ήταν 55.493,
εκ των οποίων το 21% διέµενε στα νησιά και το 79% στην ηπειρωτική χώρα, έναντι 92.909 το προηγούµενο
έτος.

Τρέχουσα κατάσταση της µετανάστευσης και του ασύλου στην Ελλάδα

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021, η Ελλάδα κατέγραψε 8.109 αιτήσεις ασύλου. 4.949 άτοµα έλαβαν
καθεστώς διεθνούς προστασίας και 2.068 άτοµα έλαβαν καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του ΥΜΑ που δηµοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2021, υπάρχουν
758.701 υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, εκ των οποίων 53.268 είναι
αναγνωρισµένοι πρόσφυγες.
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Σύµφωνα µε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε το Υπουργείο Μετανάστευσης κι Ασύλου
(ΥΜΑ) τον Απρίλιο του 2021, υπήρχαν 55.493 αιτούντες άσυλο τον Απρίλιο του 2021,εκ των οποίων το
21% διέµενε στα νησιά και το 79% στην ηπειρωτική χώρα. Από αυτούς, 10.233 διέµεναν σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), 20.975 σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο του προγράµµατος διαµονής
αιτούντων άσυλο σε διαµερίσµατα «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» και 24.285 σε περιοχές που συνήθως βρίσκονται εκτός του
αστικού πλαισίου. Συνολικά σε 53.268 αποδόθηκε προσφυγικό καθεστώς.

Τον Απρίλιο του 2021 καταγράφτηκε ότι 1.100 µόνιµα και νόµιµα διαµένοντες µετανάστες ζούσαν εντός της
πόλης της Καρδίτσας και περίπου 100 επιπλέον µόνιµα και νόµιµα διαµένοντες µετανάστες διάσπαρτα ανά
τους υπόλοιπους Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Τρέχουσα κατάσταση της µετανάστευσης και του ασύλου στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας

Ένταξη µεταναστών και προσφύγων στην Π.Ε. Καρδίτσας: κύριες προκλήσεις
και ανάγκες 

Τα κύρια εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι νεοαφιχθέντες µετανάστες περιλαµβάνουν:

• Έλλειψη γνώσης είτε της τοπικής γλώσσας είτε της αγγλικής ως διεθνώς οµιλούµενης γλώσσας.

• Έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης.

• Απουσία µακροχρόνιου εθνικού σχεδίου ένταξης. Παρά τις µεγάλες προσφυγικές ροές µετά το 2015-
2016, µόλις τον Νοέµβριο του 2021 ανακοινώθηκε από το ΥΜΑ ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ένταξης
για την προσφυγική κοινότητα.Όσον αφορά τους µετανάστες, η τρέχουσα Εθνική Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019, µετά από αναθεωρήσεις και εξελίξεις της Εθνικής
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης του 2013.

• Προκαταλήψεις και στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινότητα υποδοχής.

• Διαφορές στον πολιτισµό, συµπεριλαµβανοµένης της θρησκείας, µεταξύ του
προσφυγικού/µεταναστευτικού πληθυσµού και των ντόπιων.

• Έλλειψη ενδιαφέροντος του ίδιων των νεοαφιχθέντων για την ενσωµάτωσή τους.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους µετανάστες προέρχονται από την Αλβανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία,
τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Λευκορωσία, την Κίνα.

Υπολογίζεται ότι 2.500 µετανάστες απασχολούνται σε εποχικές αγροτικές εργασίες κάθε χρόνο στην
Π.Ε.Καρδίτσας.
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Οι κύριες ανάγκες ένταξης των νεοαφιχθέντων µεταναστών-προσφύγων είναι οι ακόλουθες:

• Εκµάθηση της γλώσσας

• Απασχόληση

• Οικονοµική στέγαση

• Ύπαρξη ενός κοινωνικού, υποστηρικτικού δικτύου

• Εξοικείωση µε το νέο τόπο διαµονής

• Επαγγελµατική κατάρτιση

• Σεβασµός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισµού των νεοεισερχοµένων

• Προστασία των νόµιµων δικαιωµάτων

• Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικά ιδρύµατα)

• Ταχύτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απόκτηση τίτλων νόµιµης διαµονής και

ταξιδιωτικών εγγράφων.
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Διανομή 
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και το άσυλο

Πηγή: ιδία επεξεργασία, 2021
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Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) είναι η αρµόδια εθνική αρχή για θέµατα µετανάστευσης και
ασύλου.

3. Πολιτικό πλαίσιο για τον κοινωνικό
προσανατολισμό και την ένταξη
Σε εθνικό επίπεδο 

Η Υπηρεσία Ασύλου στο πλαίσιο του ΥΜΑ είναι αρµόδια για την εξέταση των αιτήσεων των αιτούντων άσυλο
µέσω συνεντεύξεων και, κατά συνέπεια, για την απόδοση/µη απόδοση καθεστώτος διεθνούς/επικουρικής
προστασίας.

Το ΥΜΑ συνεργάζεται µε τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη διευκόλυνση της υποδοχής των
αιτούντων άσυλο σε ανοικτές εγκαταστάσεις υποδοχής (ORFs/sites).

Μέσω του Υπουργείου Υγείας δύναται να παρέχεται ίδια υγειονοµική περίθαλψη µε τους Έλληνες πολίτες. Ο
Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρέχει πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας στις περισσότερες ανοιχτές
δοµές φιλοξενίας και είναι αυτός που από το καλοκαίρι του 2021 εµβολιάζει κατά του COVID-19 όσους διαµένουν
στις ανοιχτές δοµές φιλοξενίας.

Η ελεύθερη, δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση παρέχεται µέσω του Υπουργείου Παιδείας και των
ιδρυµάτων/φορέων/σχολείων του.

Μόλις τον Νοέµβριο του 2021 ανακοινώθηκε από το ΥΜΑ ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης για την
προσφυγική κοινότητα (τόσο για αιτούντες άσυλο όσο και για αναγνωρισµένους πρόσφυγες). Όσον αφορά τους
µετανάστες, η τρέχουσα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2019, µετά από
αναθεωρήσεις και εξελίξεις της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης του 2013.
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Το ΥΜΑ συνεργάζεται στενά µε τα Γραφεία Αποκεντρωµένης Διοίκησης (υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών)
που βρίσκονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα σε όλη τη χώρα, αναφορικά µε τη γραφειοκρατία που αφορά τους
µετανάστες, καθώς και µε τις Αστυνοµικές Αρχές και τα Τµήµατα Αλλοδαπών (υπάγονται στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη) για την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων των αναγνωρισµένων προσφύγων.

Σε περιφερειακό επίπεδο

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών συνήθως µεταφέρονται
στις δοµές της ηπειρωτικής χώρας. Στη συνέχεια παραπέµπονται στο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή
στην Ανεξάρτητη Μονάδα Ασύλου, εφόσον έχουν εκφράσει την επιθυµία να υποβάλουν αίτηµα διεθνούς
προστασίας ή παραπέµπονται στις αρµόδιες υπηρεσίες για επανεισδοχή ή επιστροφή ή απέλαση σε περίπτωση
µη υποβολής αιτήµατος διεθνούς προστασίας.

Ο Δήµος Καρδίτσας είναι ο µόνος Δήµος από τους 6 της Π.Ε. Καρδίτσας που έχει καταρτίσει ένα τοπικό στρατηγικό
σχέδιο ένταξης, το οποίο αυτή την περίοδο (Δεκέµβριος 2021) είναι υπό συζήτηση από τους φορείς που ασχολούνται
µε το προσφυγικό/µεταναστευτικό ζήτηµα στην περιοχή, µεταξύ των οποίων: Ο Δήµος Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή
Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΑΝΚΑ Α.Ε.», ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σε τοπικό επίπεδο

Ο Δήµος Καρδίτσας και οι προαναφερόµενοι φορείς έχουν συγκροτήσει µια Οµάδα Εργασίας (UWG) στην οποία
συµµετέχουν τοπικοί φορείς, όπως οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Εµπορικό Επιµελητήριο και ο ΟΑΕΔ, για
συντονισµό σε θέµατα που άπτονται του προσφυγικού/µεταναστευτικού.
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4. Κέντρα υποδοχής στην Π.Ε.
Καρδίτσα

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Δεν υπάρχουν κέντρα υποδοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Ωστόσο, υπάρχουν 2 Ανοικτές Δοµές
Φιλοξενίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στην οποία ανήκει η Καρδίτσα: α. µία στο Κουτσόχερο, περίπου 15 χλµ.
από τη Λάρισα, µε µέγιστη χωρητικότητα 1500 άτοµα και β. µία στο Βόλο, περίπου 5 χλµ. από την πόλη του
Βόλου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, µε µέγιστη χωρητικότητα 150 άτοµα.

Παρόλα αυτά, οι Δήµοι Καρδίτσας, Τρικκαίων και Λάρισας τρέχουν το πρόγραµµα διαµονής σε διαµερίσµατα
«ΕΣΤΙΑ ΙΙ», που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε αστικό περιβάλλον (460, 420, 420 άτοµα ανώτατης δυναµικότητας
αντίστοιχα ο καθένας µε την τελευταία ενηµέρωση στοιχείων στις 31/12/2021).
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SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Στη Θεσσαλία, η Καρδίτσα, ως πρωτεύουσα της Π.Ε. Καρδίτσας, διαθέτει το µεγαλύτερο πρόγραµµα
φιλοξενίας στο πλαίσιο του προγράµµατος ESTIA II, ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το AMIF και
αποσκοπεί στην παροχή στέγασης σε αιτούντες άσυλο µέσω 71 διαµερισµάτων και στην υποστήριξη της
ένταξής τους µέσω ενός κέντρου κοινότητας (στοιχεία Δεκεµβρίου 2021).

Πρόγραµµα Διαµονής Αιτούντων Άσυλο σε Διαµερίσµατα « ESTIA  II»

Προγράμματα ένταξης και δημογραφικά στοιχεία 
προσφύγων στην Καρδίτσα

Με ηµεροµηνία Ιουνίου του 2021, 368 αιτούντες άσυλο φιλοξενούνταν στο πρόγραµµα ESTIA II, µε 95
ενήλικες άνδρες, 112 ενήλικες γυναίκες και 161 παιδιά. Οι κύριες εθνικότητες αυτών η Αλγερία, η Αγκόλα, η
Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό, η Μπουρκίνα Φάσο, η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού.

Το πρόγραµµα HELIOS διευθύνεται από τον Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης του ΟΗΕ, ο οποίος
παρέχει οικονοµική και πολιτιστική υποστήριξη σε αναγνωρισµένους πρόσφυγες. Η υποστήριξη του
προγράµµατος περιλαµβάνει βασική επιδότηση διαβίωσης, ατοµικές συνεδρίες συµβουλευτικής και
πολιτιστική συµβουλευτική για την ένταξη, ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωση µε εργοδότες,
εκπαίδευση για την υποβολή αιτήσεων εργασίας και µετάφραση πιστοποιητικών. Σύµφωνα µε τον ΔΟΜ
τον Ιούνιο του 2021 το πρόγραµµα HELIOS στην πόλη της Καρδίτσας φιλοξενούσε 21 αναγνωρισµένους
πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 10 ήταν ανήλικοι.

Πρόγραµµα HELIOS

Κανένα ασυνόδευτο παιδί δεν φιλοξενείται στο πλαίσιο των προγραµµάτων ESTIA II ή HELIOS στην
περιοχή ή την πόλη της Π.Ε. Καρδίτσας.
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5. Χαρτογράφηση των φορέων που
εμπλέκονται στον κοινωνικό
προσανατολισμό και την ένταξη στην
Καρδίτσα

Τοπικοί φορείς

Περιφερειακοί φορείς
Εθνικοί φορείς

Διεθνείς φορείς:

Σηµείωση: Βλέπε παράρτηµα για λεπτοµερέστερες πληροφορίες.

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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6. Προγράμματα και πρωτοβουλίες
προσανατολισμού και κοινωνικής
ένταξης

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

v 2019-: Αραβόφωνο σχολείο που διευθύνεται από εθελοντές δασκάλους από την προσφυγική κοινότητα.
Διευκολύνεται από την ΑΝ.ΚΑ. ενώ η UNICEF παρείχε αρχικό εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς. Ένα
γαλλόφωνο σχολείο λειτουργεί επίσης µέχρι σήµερα µε τη συµµετοχή εθελοντών δασκάλων από την κοινότητα,
υπό τις οδηγίες τοπικών δασκάλων.

v 2019-: µαθήµατα ελληνικής γλώσσας από την AN.KA. για ενήλικες και ανήλικους, τα οποία περιστασιακά
επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα θέµατα ανάλογα µε τις ανάγκες των προσφύγων, όπως λεξιλόγιο σχετικό µε
τις εξετάσεις για την άδεια οδήγησης και για την απασχόληση στη γεωργία.

v Κέντρο Εκµάθησης Ένταξης (ILC) που λειτουργεί υπό τον ΔΟΜ σε συνεργασία µε τη DRC στο πλαίσιο του
έργου HELIOS. Παρέχονται µαθήµατα ελληνικής γλώσσας και καθοδήγηση για την απασχόληση σε
αναγνωρισµένους πρόσφυγες.

Εκπαίδευση

v Συνεδρίες δικτύωσης εργοδοτών µε πρόσφυγες (ad hoc): σύνδεση µε εργοδότες που ενδιαφέρονται να
προσλάβουν άτοµο από την προσφυγική κοινότητα και διευκόλυνση της διερµηνείας.

v 2021- ΑΝ.ΚΑ. Πιλοτικές συνεδρίες καθοδήγησης στην απασχόληση (employment coaching) για άνεργους αιτούντες
άσυλο και πρόσφυγες/µετανάστες ηλικίας 18-29 ετών που είναι αποκλεισµένοι από την εκπαίδευση, την
απασχόληση και την κατάρτιση (NEETs), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος "YES!", που χρηµατοδοτείται
από τα EEA και Norway Grants, κάτι το οποίο αρχικά απευθυνόταν µόνο σε Έλληνες πολίτες.

Απασχόληση

v 2021-: 18 άτοµα στο πλαίσιο του προγράµµατος φιλοξενίας "ESTIA II" λειτουργούν ως Community Mobilizers
στην υπόλοιπη Κοινότητα υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες µόλις ολοκλήρωσε τις εκπαιδεύσεις των Mobilizers σχετικά µε
τον Κώδικα Δεοντολογίας και την Πρόληψη κατά της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης και Κακοποίησης (PSEA).

v Οι πρόσφυγες ενθαρρύνονται να καλλιεργούν ατοµικούς λαχανόκηπους στα σπίτια τους. Τα προϊόντα
διαµοιράζονται µερικές φορές µεταξύ των µελών της κοινότητας.

v 2018-: Δραστηριότητες µε ντόπιους και πρόσφυγες, όπως εκδηλώσεις "τσαγιού φιλίας" µε τον Σύλλογο Ελληνίδων,
εκδηλώσεις ενδυνάµωσης που διοργανώνονται από το Κέντρο Γυναικών (το οποίο παρέχει επίσης ψυχοκοινωνική
υποστήριξη σε θύµατα και επιζώσες έµφυλης βίας) και δραστηριότητες όπως το 51ο Διεθνές Φεστιβάλ
"Καραϊσκάκια" σε συνδυασµό µε την Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, όπου οι ωφελούµενοι του «ΕΣΤΙΑ»
µαγείρεψαν συνταγές από τις χώρες καταγωγής τους αντί χαµηλού αντιτίµου και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς
από τις χώρες καταγωγής σε κεντρικό πάρκο της πόλης.

v Το 2020 εκδόθηκε µια συλλογή παραµυθιών από µέλη της προσφυγικής κοινότητας (και ένα από την τοπική
κοινότητα) στα ελληνικά, γαλλικά και αραβικά υπό τον συντονισµό της ΑΝ.ΚΑ. Τα έξοδα της έκδοσης
καλύφθηκαν από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δεσµοί στην κοινότητα & κοινωνική ανάµειξη

Με βάση τις συνεισφορές των µελών της περιφερειακής πλατφόρµας του έργου SIRA, κατέστη δυνατός ο
εντοπισµός κάποιων καλών πρακτικών που προωθούν την υποδοχή και την κοινωνική ένταξη των µεταναστών
και των προσφύγων στην Καρδίτσα.
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Υγεία

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

v 2020-21- Δωρεάν ιατρικές δράσεις όπως εξετάσεις Test-Pap από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
(Παράρτηµα Καρδίτσας), εµβολιασµός παιδιών ηλικίας 0-18 ετών σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών (δράση που υλοποιήθηκε από το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας), πρόγραµµα ενηµέρωσης για τον
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και µαθήµατα υγείας µητέρας και µωρού, εξέταση από οφθαλµίατρο σε 35
αραβόφωνα και γαλλόφωνα παιδιά ηλικίας 5-17 ετών σε συνεργασία µε το Νοσοκοµείο Καρδίτσας, τεστ COVID-19
από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε ωφελούµενους της ΑΝ.ΚΑ.

Κέντρο Κοινότητας Καρδίτσας-Διαπολιτισµικό Κέντρο 
"Σταυροδρόµι"

Σκηνές από την καθηµερινότητα των ωφελούµενων της 
ΑΝ.ΚΑ. στην Καρδίτσα
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7. Πιλοτική δράση του έργου
Share SIRA

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Στο πλαίσιο του σχεδίου SHARE SIRA, επιλέχθηκαν 10 πιλοτικές δράσεις µε στόχο την κοινωνική ένταξη των
νεοεισερχοµένων, µία για κάθε αγροτική περιοχή. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε διάστηµα 10 µηνών (περίπου
από τα µέσα Οκτωβρίου 2021 έως τα µέσα Αυγούστου 2022).

Στην Π.Ε. Καρδίτσας, η επιλεγµένη πιλοτική δράση είναι η ακόλουθη: "Προσαρµογή ιστοσελίδας, web banking
και δηµιουργία σηµείων πληροφόρησης µε QR code για τη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των προσφύγων –
µεταναστών, από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας"

Η δράση θα πραγµατοποιηθεί στην Π.Ε. Καρδίτσας, αλλά λόγω της φύσης της δράσης
και του χαρακτήρα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης
σε πρόσφυγες/µετανάστες σε όλη τη χώρα.

Η προτεινόµενη πιλοτική δράση θα περιλαµβάνει:

a. τη µετάφραση του δικτυακού τόπου της Τράπεζας στα γαλλικά και αραβικά (ήδη διατίθεται στα
ελληνικά και αγγλικά), καθώς και τον εµπλουτισµό του δικτυακού τόπου µε χρήσιµες πληροφορίες
τραπεζικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των
προσφύγων και µεταναστών (ενδεικτικά, πληροφορίες για λογαριασµούς µισθοδοσίας, εµπορικά
σήµατα, χρεωστικές κάρτες, ηλεκτρονικές αγορές, την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω κωδικών
web-banking, τη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικό, το web banking - mobile banking, τη δικτύωση
επιχειρήσεων, τη δυνητική υποστήριξη επιχειρηµατικών ιδεών κλπ.).

b. τη µετάφραση του web-banking της Τράπεζας στα αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.

c. τη δηµιουργία σηµείων πληροφόρησης σε κοινόχρηστους χώρους ανά την Π.Ε.Καρδίτσας- π.χ.
Δηµαρχείο, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Πλατείες - µέσω QR posters για άµεση πρόσβαση σε
πληροφορίες.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
(ΣΤΚ) εγκαινιάστηκε ως Πιστωτικός
Συνεταιρισµός το 1994 και εξελίχθηκε σε
Πιστωτικό Ίδρυµα το 1998. Στόχος της είναι η
στήριξη οµάδων αγροτών µε συµβολαιακή
γεωργία, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, αγροτών
και επαγγελµατιών. Ως µέλος της FEBEA , της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηθικών και
Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηµατοδοτών, η
κύρια προσέγγισή της επικεντρώνεται γύρω από
το άτοµο/την επιχείρηση και τις αναπτυξιακές
τους ανάγκες. Για την ΣΤΚ ο καθένας είναι
µοναδικός, οπότε οι ανάγκες του καθενός
αξιολογούνται όχι µόνο µε βάση τα οικονοµικά
του, αλλά και το κοινωνικό του προφίλ, τη
δραστηριότητά του και τη βιωσιµότητα µιας
επιχείρησης. Η ΣΤΚ εστιάζει στις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες - γυναίκες, Ροµά,
πρόσφυγες/µετανάστες, νέους µονογονεϊκές
οικογένειες - µέσω ευέλικτων τραπεζικών
προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασιών που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ο ρόλος της
Τράπεζας στην ενσωµάτωση των προσφύγων -
µεταναστών στην Καρδίτσα είναι ζωτικής
σηµασίας, καθώς οι τελευταίοι έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στην Τράπεζα µέσω
βραχυπρόθεσµων διαδικασιών που επιτρέπουν
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.bankofkarditsa.com.gr/el/
https://febea.org
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8. Βιβλιογραφία

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), Απρίλιος 2021, Στατιστικές για τη διεθνή προστασία,
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2021.pdf

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Το "Hotel Arni - Karditsa - Greece" της Άβα Μπαµπίλη διαθέτει άδεια CC BY-NC-ND 2.0

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), Απρίλιος 2021 Στατιστικές για τη νόµιµη µετανάστευση,
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/Statistics on Legal Migration/2021/.pdf

https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/

https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/

Υπερσύνδεσµος του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), Ιούνιος 2021, https://migration.gov.gr/en/migration-
policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/epaggelmatiki-symvoyleytiki/

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2021.pdf
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/Statistics%20on%20Legal%20Migration/2021/.pdf
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/
https://www.oaed.gr/
https://migration.gov.gr/en/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/epaggelmatiki-symvoyleytiki/
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9. Παράρτημα

Δηµόσιες Αρχές

Κύριοι πάροχοι υπηρεσιών 

Δηµόσιοι φορείς απασχόλησης

Περιγραφές χάρτη ενδιαφεροµένων

SHARE SIRA  |  Περιφερειακό Ενημερωτικό Δελτίο Καρδίτσας ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) έχει ηγετικό ρόλο στην ένταξη των προσφύγων και των µεταναστών.

• Σε τοπικό επίπεδο, οι Δήµοι αναµένεται να µεριµνούν για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, όπως κάνουν και για άλλες
ευάλωτες οµάδες (π.χ. ROMA, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άνεργοι, µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), καθώς και για τον πληθυσµό
που φιλοξενούν γενικά. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήµων και οι υποδιευθύνσεις τους, όπως π.χ. τα Κέντρα Κοινότητας, το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρµακείο, υποστηρίζουν επίσης ανάλογα αυτές τις οµάδες. Τα τοπικά Κέντρα
Κοινότητας παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες/κοινωνικά επιδόµατα, στην
τοπική κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων και των µεταναστών.

• Η ΑΝ.ΚΑ. ως Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία O.T.A. συµµετέχει επίσης σε έργα που ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη αυτών
των οµάδων (π.χ. µέσω του προγράµµατος στέγασης "ΕΣΤΙΑ", του προγράµµατος κατάρτισης-coaching-mentoring για την
απασχόληση του Προγράµµατος "YES!", του προγράµµατος SHARE SIRA κ.λπ.)

• Η Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Καρδίτσα και η Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης µε έδρα τη Λάρισα είναι αυτές που ρυθµίζουν την πρόσβαση των ανήλικων προσφύγων και µεταναστών στα
δηµόσια σχολεία της περιοχής. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης/Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για ενήλικες είναι επίσης
προσβάσιµα από πρόσφυγες και µετανάστες.

• Το τοπικό Νοσοκοµείο και η Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΠΥ παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας αντίστοιχα. Οι τριτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας παρέχονται στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Η
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας προσφέρει επίσης ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε πρόσφυγες και µετανάστες.

• Τοπικές Δηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ συµβάλλει στην καταπολέµηση
της φτώχειας και στη διευκόλυνση της ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ λειτουργεί
σε τοπικό επίπεδο και οι άνεργοι µπορούν να επισκέπτονται Κέντρα ανάλογα µε την περιοχή κατοικίας τους, προκειµένου να
λάβουν επαγγελµατική συµβουλευτική και πληροφορίες για την εύρεση εργασίας. Το τοπικό Κέντρο του ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνο
για την έκδοση κάρτας ανεργίας σε όσους πρόσφυγες/µετανάστες διαµένουν στην περιοχή.

• Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καρδίτσας, αν και δεν είναι αυστηρά δηµόσιος φορέας απασχόλησης, είναι ένας Μη
Κερδοσκοπικός Οργανισµός που φροντίζει για την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων, ιδίως εκείνων που ανήκουν στην
εργατική τάξη.

• Το Εµπορικό Επιµελητήριο, επίσης, αν και δεν είναι αυστηρά δηµόσιος φορέας απασχόλησης, είναι το σηµείο αναφοράς των
επιχειρήσεων, ορισµένες από τις οποίες προσλαµβάνουν πρόσφυγες και µετανάστες.

• Η Επιθεώρηση Εργασίας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ/ΕΦΚΑ) ασχολούνται µε τη διασφάλιση της
τήρησης των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται πρόστιµα σε όσους παραβιάζουν τη
νοµοθεσία.
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• Διεθνείς Οργανισµοί: Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει διορίσει συνεργάτη για την υποστήριξη του
Δήµου Καρδίτσας όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, έχοντας
ως πυλώνα συνεργασίας την κατάρτιση ενός τοπικού στρατηγικού σχεδίου ένταξης. Ο ΔΟΜ, σε συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ,
τρέχει το έργο HELIOS για την ένταξη των αναγνωρισµένων προσφύγων στην τοπική κοινωνία, µέσω της χορήγησης επιδότησης
διαβίωσης, του εντοπισµού στέγης, της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

• ΜΚΟ: το Δανικό Συµβούλιο Προσφύγων (DRC) και η Intersos ως εταίροι του ΔΟΜ στην υλοποίηση του έργου HELIOS για
την ένταξη αναγνωρισµένων προσφύγων. Το DRC δηµιούργησε ένα Κέντρο Μάθησης (ILC) για µαθήµατα ελληνικής γλώσσας
και προωθεί την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και απασχόληση. Η Intersos είναι υπεύθυνη για τη στέγαση
αναγνωρισµένων προσφύγων σε σπίτια/διαµερίσµατα στην περιοχή µέσω διασύνδεσης και διευκόλυνσης των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ προσφύγων και ιδιοκτητών σπιτιών.

• Το Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων (GFR). Οργάνωση µε επικεφαλής τους πρόσφυγες µε έδρα την Αθήνα, η οποία επί του
παρόντος συνεργάζεται στενά µε τον Δήµο Καρδίτσας για τη δηµιουργία ενός τοπικού ΣΕΜ (Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων) σύµφωνα µε τις νοµοθετικές προβλέψεις του 2010 και του 2018 που διέπουν τους Δήµους σε όλη τη χώρα.

• Το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών: µια οργάνωση µε επικεφαλής τους µετανάστες που δρα σε εθνικό επίπεδο
εκπροσώπησης, βοηθώντας τους Δήµους σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο, να δηµιουργήσουν ΣΕΜ (Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων) όποτε δεν υπάρχει ενεργός επίσηµα συστηµένος Σύλλογος Μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

• Εκπρόσωποι προσφύγων/µεταναστών, είτε µέσω επίσηµα αναγνωρισµένων σωµατείων/συλλόγων, είτε χωρίς επίσηµη,
νοµική µορφή.

• Τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και αθλητικοί σύλλογοι που είναι κατά καιρούς ανοικτοί σε πρωτοβουλίες που
περιλαµβάνουν αυτές τις ευάλωτες οµάδες.

• Τοπικοί εθελοντές.

• Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Coop. (CBK) L.L. είναι µια περιφερειακή συνεταιριστική τράπεζα,
προσανατολισµένη στη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας, στη στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και των
έργων κοινωνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η CBK
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηµατοδοτών (FEBEA) .

• Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (ΚΓΚ) είναι µια τοπική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που παρέχει ψυχοκοινωνική και
νοµική υποστήριξη, καθοδήγηση και συµβουλευτική σε γυναίκες, µε έµφαση στις "ευάλωτες" γυναίκες, όπως µετανάστριες,
πρόσφυγες, θύµατα ή επιζώντες βίας, µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. Το ΚΓΚ συνεργάζεται στενά µε την ΑΝ.ΚΑ., και είναι ένας
από τους µετόχους της.

• Αγροτικοί Σύλλογοι και Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι που συχνά προσλαµβάνουν πρόσφυγες και µετανάστες.

https://greece.iom.int/
https://drc.ngo/our-work/where-we-work/europe/greece/
https://refugees.gr/
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=English&type=index
https://www.bankofkarditsa.com.gr/el/
http://wck.gr/

