
 
 

  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

LABOUR-INT 2 

«Ένταξη μεταναστών στην αγορά εργασίας - Πολυπαραγοντική προσέγγιση» 

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 9:00 - 13:00 
 

Διαδικτυακή εκδήλωση 

Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ελληνικά  

Υπόβαθρο 
 
Το έργο LABOUR-INT δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας, δέσμευσης και 
διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων (ETUC, SGI 
Europe, SMEunited, BusinessEurope και Eurochambres), καθώς αποτελούν 
βασικούς παράγοντες της αγοράς εργασίας, και υλοποιείται με την υπογραφή της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Ένταξη. Η σύμπραξη  που ανανεώθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους (ανανεώθηκε), ορίζει τις βασικές αρχές και τις δεσμεύσεις, 
ώστε να υπάρξει υποστήριξη και ενίσχυση των ευκαιριών για ένταξη των 
μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
 
Το LABOUR-INT 2 αποσκοπούσε σε περαιτέρω επίτευξη των στόχων της πρώτης 
φάσης του έργου, για εύρεση κοινών λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση των 
βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ώστε να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες και τα προσόντα που 
διαθέτουν. Έχουν υλοποιηθεί τρεις πιλοτικές δράσεις σε Αυστρία (Τιρόλο), Ελλάδα 
(Αθήνα) και Ιταλία (Νάπολη), καθώς επίσης και η συνέχεια των πιλοτικών δράσεων 
του LABOR-INT 1 σε Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία. Κάθε μία έχει καταπιαστεί με 
συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην ένταξη των αιτούντων άσυλο και των 
προσφύγων στην αγορά εργασίας.  
 
Επιπροσθέτως, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση, 
της οποίας ηγείται το FIERI, αξιολόγησε την εφαρμογή του Εργαλείου Προφίλ 
Δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών σε δύο πιλοτικές χώρες και 
διερεύνησε τις δυνατότητες των τεχνολογικών καινοτομιών σχετικά με την ένταξη των 
προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 
 
Στόχοι 
 
Στόχος του συνεδρίου είναι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου LABOR-
INT 2, μέσω του οποίου η ETUC, η SGI Europe, μαζί με τη συμμετοχή και 
υποστήριξη πολλών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, 
υπερθεματίζουν μια πολυπαραγοντική προσέγγιση ώστε να δημιουργηθούν 
ολοκληρωμένοι τρόποι ένταξης μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  
 
Η εκδήλωση θα δώσει επίσης στους συμμετέχοντες μια γενική εικόνα του τρέχοντος 
ευρωπαϊκού μεταναστευτικού πλαισίου και της ένταξης των μεταναστών στην αγορά 
εργασίας, ενώ θα παρουσιάσει επίσης τις διάφορες εθνικές πιλοτικές δράσεις που 

https://www.etuc.org/en/circular/european-partnership-integration-offering-opportunities-refugees-integrate-european-labour
https://www.etuc.org/en/document/renewal-european-partnership-integration
http://www.labour-int.eu/the-labour-int-project-2/
http://www.labour-int.eu/skillsmigration-phase-2/
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αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. Το συνέδριο θα αποτελέσει επίσης 
ευκαιρία για ανάλυση των όσων διδαχθήκαμε από την υλοποίηση της πρώτης φάσης 
του LABOR-INT το 2016, έως το τρέχον πλαίσιο, με τις αναπόφευκτες συνέπειες της 
υγειονομικής κρίσης του COVID στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και στην ένταξη 
των μεταναστών και προσφύγων.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8:45 – 9:00 Σύνδεση με τη διαδικτυακή αίθουσα συνεδρίασης  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνδεθούν μέσω του συνδέσμου Zoom τουλάχιστον 

15 λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης 

9:00 – 9:30 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων και εισαγωγικές παρατηρήσεις 

- Luca Visentini, Γενικός Γραμματέας, ETUC 

- Ben Butters, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurochambres 

- Liliane Volozinskis, Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, SMEUnited 

 

 Ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας: σκιαγραφώντας το 

γενικό πλαίσιο 

Πρόεδρος συνεδρίασης: Ștefan ENICĂ, Υπεύθυνος Έργου και Πολιτικής, 

SGI Europe  

 

9:30 – 9:50 Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ένταξη: ανανέωση της δέσμευσης 

και μελλοντικές δράσεις  

- Agnese Papadia, Υπεύθυνη Πολιτικής, ΓΔ Μετανάστευσης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

9:50 – 10:30 LABOUR-INT 2: Πρωτοβουλίες οικονομικών και κοινωνικών 

εταίρων της ΕΕ για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας 

- Παρουσίαση του έργου, Mercedes Miletti, Σύμβουλος, ETUC 
- Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις δεξιότητες και τη μετανάστευση, 

Ferruccio Pastore, FIERI  
 

 Συζήτηση και Ε&Α  

10:30 – 11:00 Διάλειμμα για καφέ 

 Εθνικές πιλοτικές δράσεις LABOUR-INT 2 

Πρόεδρος συνεδρίασης: Valentina Guerra, Σύμβουλος Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, SMEUnited 

 

11:00 – 11:45 Ιδέες για επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών στην αγορά 

εργασίας 

- «Εντείνοντας την ιδέα του προγράμματος TIK στην Αυστρία», 

Elvira Reitshammer Tiroler Soziale Dienste GmbH  
-  «Ένταξη των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, στον 

αγροτικό τομέα στη Νάπολη», Emilio Saggese, UILA Napoli e 

Campania  

-  «Από την υποδοχή έως την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας στην Αθήνα», Χριστίνα Θεοχάρη, ΕΚΑ & Ιωάννα 

https://www.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis
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Προφύρη, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  
 

 E&A 

11:45 – 12:45 Όσα διδαχθήκαμε και το μέλλον του LABOUR-INT στο πλαίσιο της 

υγειονομικής κρίσης του COVID 

Πρόεδρος συνεδρίασης: Mercedes Miletti, Σύμβουλος, ETUC 

- Robin Sprumont, CEPAG 

- Daniel Weber, DGB Bildungswerk  

- Maurizio Bove, FISASCAT Cisl Milano Metropoli & ANOLF 

- Marco Cilento, ETUC 

 

 Συμπεράσματα και τι μέλλει γενέσθαι 

12:45 – 13:00 - Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας, SGI Europe 

- Maxime Cerutti, Διευθυντής Κοινωνικών Υποθέσεων, 

BusinessEurope (εκκρεμεί επιβεβαίωση) 

- Ludovic Voet, Συνομοσπονδιακός Γραμματέας, ETUC 

 

13:00 Λήξη του συνεδρίου 

 

Μην ξεχάσετε να κάνετε tweet!                                   

@etuc_ces @UnionMigrantNet  

#LABOURINT2 

@UnionMigrantNet  

@ETUCCES 

 

 

 


