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Ποιοι είμαστε

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία είναι ένας κοινωνικός φορέας 
που στο πλαίσιο της κοινωνικής 
οικονομίας δημιουργήθηκε από τις ίδιες 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της 
Λέσβου, με σκοπό την άρση του
αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμών μέσω της εργασιακής
απασχόλησης.



1997
Ίδρυση της 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ



1999

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ μετατρέπεται σε 
ΑΜΚΕ

2000-
2010

Συντονισμός του Εθνικού 
Θεματικού Δίκτυου Κοινωνικής 
Οικονομίας 



ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η προώθηση των ατόμων με αναπηρίες, των 

ευάλωτων ομάδων, καθώς και των οικονομικά 

και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην 

αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, καθώς 

και η ενασχόληση τους με διάφορες 

χειροτεχνίες. 

 Η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας, ασφάλειας 

και φιλοξενίας σε μετακινούμενες 

πληθυσμιακές ομάδες, είτε πρόκειται για 

ενήλικους είτε ανήλικους, ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, θρησκεύματος και κοινωνικού ή 

μορφωτικού επιπέδου. 



 Η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και αποκατάστασης σε άτομα με ψυχικές 
διαταραχές, σε άτομα που μειονεκτούν σωματικά ή 
ψυχικά και σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες

 Η προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 
με γνώμονα ότι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα 
είναι δείγμα πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Στην προώθηση των αρχών της 

κοινωνικής οικονομίας.

• Στη σύναψη διακρατικών συνεργασιών με 

ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς με 

στόχο την προστασία και την προώθηση 

των δικαιωμάτων των κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων την προστασία 

του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.



Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ γίνεται 
επίσημος συνεργάτης της 
UNHCR

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ στηρίζει τους 
μετακινούμενους 
πληθυσμούς



ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 





ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΑΖΙ





Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων

300
Θ έ σ ε ι ς

9
Ξ ε ν ώ ν ε ς





ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ











2016 -
2020

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 
δημιουργεί το save 
zone στην Μόρια με 
την βοήθεια του 
ΙΟΜ





Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο 

πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο. 

Η πολυπλοκότητά του οφείλεται στο γεγονός 

ότι αποτελεί ένα φαινόμενο εγγενές της 

ανθρώπινης εξέλιξης και συνεπώς αφορά 

πολλούς τομείς όπως αυτόν της πολιτικής, 

της οικονομίας, του πολιτισμού, αλλά και της 

κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. 



Τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες όπως οι πολίτες κάθε χώρας
έχουν δικαιώματα.

Τα δικαιώματα των μεταναστών διακρίνονται σε:

α) σε θεμελιώδη ατομικά όπως η προστασία της ζωής και
ελευθερίας και η προστασία εναντίον της απάνθρωπης και
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

β) κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά όπως το δικαίωμα στην
εργασία (το οποίο εξαρτάται από τους μεταναστευτικούς νόμους
κάθε χώρας), στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη υγείας, στην
κοινωνική ασφάλιση, στις παροχές πρόνοιας, κ.ά.,

γ) πολιτικά όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές το οποίο στις χώρες της
EE υπόκειται σε περιορισμούς,



• δ) πολιτισμικά όπως το δικαίωμα της
ελευθερίας σκέψης και θρησκείας, η
διατήρηση της γλώσσας και του
πολιτισμού της χώρας προέλευσης,

• ε) στα λεγόμενα «βιομηχανικά» (industrial)
δηλαδή το δικαίωμα συμμετοχής σε
συνδικαλιστικούς φορείς και εργατικά
συμβούλια στον τόπο της εργασίας.

•



•Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ 

αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, 

κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια ή τον 

κοινωνικό αποκλεισμό σε σύγκριση με τον ντόπιο 

πληθυσμό, ακόμη και όταν εργάζονται. Τα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των προσφύγων 

είναι ακόμη χειρότερα. Αντιπροσωπεύουν μια από 

τις πιο ευάλωτες ομάδες μεταναστών στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνία ως σύνολο. 



Ο όρος «ένταξη» περιγράφει μια διαδικασία 

ατομική ή ομαδική που έγκειται στην

προσπάθεια προσαρμογής σε μια νέα χώρα 

και πραγματικότητα των

μεταναστών/μεταναστριών, των 

αιτούντων/αιτουσών και δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας.



Η διαδικασίας ένταξης αφορά μια σύνθετη 

διαδικασία «εκπαίδευσης», η οποία σε, 

πρώτο επίπεδο, περιλαμβάνει τα βασικά 

αγαθά (υποδοχή, στέγαση, πρόσβαση στην 

υγεία, την

εκπαίδευση τις κοινωνικές υπηρεσίες και την 

ασφάλιση, επαγγελματικός

επαναπροσανατολισμός, κατάρτιση και 

προσαρμογή σε νέες επαγγελματικές 

συνθήκες και

απαιτήσεις).



Σε δεύτερο επίπεδο, η ένταξη αφορά την 

σταδιακή εξοικείωση με στάσεις, συμπεριφορές 

και ανταλλαγές με τους πολίτες της χώρας 

υποδοχής και, επομένως, φτάνει μέχρι τα πιο 

προχωρημένα στάδια της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, όπως είναι ο

επαναπροσδιορισμός της πολιτισμικής 

ταυτότητας, η αλλαγή του τρόπου ζωής, του

καταναλωτικού μοντέλου και της δόμησης των 

οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, η

συμμετοχή στα Κοινά και στην πολιτική ζωή 

μιας χώρας άλλης από εκείνην της καταγωγής.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

• Η κοινωνική διαμεσολάβιση

• Η συνεχή εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής

• Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας

• Η αξιοποίηση των υπαρχουσών 

δεξιοτήτων 

• Η αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας 



ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο. 

ΛΕΣΒΟΥ 

«ΚΑΛΟΤΡΟΠΙΟ»



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΚΥΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• θεματικά εργαστήρια με τίτλο « Κ.ΑΛ.Ο και 

κοινωνική ένταξη των προσφύγων», 

Σεπτέμβριος 2019



Από το εργαστήριο γυναικείας 

επιχειρηματικότητας προσφύγων



















• To 3ωρο διαδραστικό εργαστήριο 

απευθυνόταν σε γυναίκες 18-45 ετών, και 

σκοπό έχει να τις ενδυναμώσει προς την 

ενασχόληση τους με την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα και 

Οικονομία με απώτερο στόχο την ένταξη 

τους στο κοινωνικό σύνολο. 



• οι συμμετέχουσες συμμετείχαν σε 3 

διαδοχικές ασκήσεις οι οποίες στόχο έχουν 

• (I) Αναγνώριση κοινωνικών προκλήσεων 

οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

αφετηρία για αλληλεγγύες επιχειρήσεις 

• (ii) Αναγνώριση των προσωπικών τους 

δυνατοτήτων 

• (iii) Μύηση στην δυναμική της ομάδας. 



Εύρεση εργασίας στην τοπική 

κοινότητα
• Στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ το 15% περίπου 

προέρχονται από πρόσφυγες και 

μετανάστες

• Σε άλλες οργανώσεις 

• Σε αγροτικές δουλειές

• Στην ανακύκλωση



• -30 άτομα στο μάζεμα της ελιάς

• -15 σαν διερμηνείς 

• -2 σαν φροντιστές στο Safe Area και 1 σαν 

φροντιστής σε ξενώνα ανηλίκων στην Αθήνα 

• -1 σε συνεργείο αυτοκινήτων 

• -3 λάντζα σε μαγαζιά 

• -1 βοηθός υδραυλικού 

• -1 σε μεταφορική εταιρεία 

• -1 εργάτης σε διάφορες εργασίες 

• -2 άτομα εποχιακά στη δακοκτονία



• Το 2020 συνεχίζουμε να είμαστε σε 

εγρήγορση και όποια εργασιακή ευκαιρία 

πέφτει στην αντίληψή μας είμαστε εκεί 

ώστε να φέρουμε σε επαφή τον 

ωφελούμενο με τον εκάστοτε εργοδότη.



Εμπόδια 

• η συνέντευξη ουσίας της υπόθεσής του 

προγραμματίζεται σε μεγάλο βάθος χρόνου 

(πολλές φορές και ενάμιση χρόνο αργότερα). 

Την κατάσταση αυτή έρχονται να επιτείνουν και 

οι συνθήκες διαβίωσης στα Camps των νησιών 

της χώρας, οι οποίες θα χαρακτηρίζονταν 

ανεπίτρεπτες έως και απάνθρωπες -λόγω της 

μεγάλης συμφόρησης που επικρατεί εντός 

αυτών- και με κανέναν σεβασμό στην 

ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. 



• για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού των 
Camps, καταβάλλεται μία ιδιαίτερη προσπάθεια 
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ, να 
απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα 
από τις συνθήκες αυτές, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένες δομές φιλοξενίας. 

• Όμως και πάλι αιτούντες, αλλά και έχοντες 
άσυλο έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα 
προβλήματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η 
ξενοφοβία που αντιμετωπίζουν από ένα μέρος 
του ντόπιου πληθυσμού, πράγμα που καθιστά 
δύσκολη την ένταξη τους στο κοινωνικό πλαίσιο, 
καθώς αυτό δημιουργεί μία μεγάλη αλυσίδα 
άλλων εμποδίων 



• έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της μη (ή ελλειπούς) 
εξυπηρέτησης προσφύγων σε υπηρεσίες με πρόσχημα 
την έλλειψη εγγράφων ή επίσημης διερμηνείας. Ακόμα 
και στις περιπτώσεις που αυτά τα δύο έχουν καλυφθεί, η 
μετέπειτα γραφειοκρατία στην οποία υποβάλλονται είναι 
τεράστια, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ζητούνται 
έγγραφα και πιστοποιητικά από τις χώρες προέλευσης 
τα οποία είναι δύσκολο έως ανέφικτο να προσκομιστούν, 
καθώς αυτή η πρακτική έρχεται σε αντίθεση με την 
έννοιατου πρόσφυγα ο οποίος για ευνόητους λόγους 
(φόβος ατομικής δίωξης) δεν έχει σχέσεις με τις αρχές 
της χώρας του. 



Απαραίτητο στοιχείο για την αναζήτηση εργασίας είναι η 
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Δυστυχώς, για τους ενήλικες αιτούντες άσυλο ή τους 
αναγνωρισμένους πρόσφυγες δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη 
κρατική μέριμνα, καθώς είναι ελάχιστες οι ευκαιρίες 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

Οι θέσεις στη δημόσια τυπική εκπαίδευση είναι λίγες και η 
ζήτηση τεράστια. Να σημειωθεί πώς μεγάλη προσπάθεια 
να καλυφθεί το κενό αυτό, καταβάλλεται από άτυπες 
μορφές εκμάθησης ελληνικών, αλλά και πάλι η ζήτηση είναι 
μεγάλη, με αποτέλεσμα πολλοί να μένουν εκτός.



• Μία από τις σοβαρές δυσχέρειες που 

επίσης εντοπίζονται, είναι αυτή της 

δυσκολίας (και πολλές φορές αδυναμίας) 

έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.), η οποία σε συνδυασμό με όλα 

τα προαναφερθέντα έχει ως επακόλουθο: 

α) την αδυναμία εύρεσης και κατ’ 

επέκταση ενοικίασης κατοικίας από τους 

αναγνωρισμένους πρόσφυγες, 



β) την μη υποβολή φορολογικής δήλωσης 

και κατά συνέπεια την 

γ) αδυναμία λήψης προνοιακών επιδομάτων 

από ανθρώπους που τα δικαιούνται λόγω 

ευαλωτότητας 



• Τέλος, ένα ακόμα εμπόδιο έρχεται να προστεθεί στα 
προηγούμενα όσον αφορά τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες : μέσα σε ένα μήνα μετά την αναγνώρισή 
τους σταματούν να είναι ωφελούμενοι του 
προγράμματος ΕΣΤΙΑ. 

• Αυτό σημαίνει την διακοπή της χρηματικής βοήθειας που 
παρέχεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και την αναζήτηση σπιτιού εργασίας κλπ.

• Σε συνδυασμό με όλα τα ανωτέρω, αυτό θα 
δημιουργήσει έναν τεράστιο αριθμό απόρων ανθρώπων, 
οι οποίοι δεν θα έχουν την παραμικρή κρατική στήριξη 
για σίτιση και επιβίωση, πράγμα θα έχει τραγικές 
συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, καθώς θα τους 
στερήσει την πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα.



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 


