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Δήμος Αθηναίων
Γενικός Πληθυσμός Δήμου: 664.046 (Στοιχεία από
απογραφή 2011)
Αριθμός Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων Διεθνούς
Προστασίας: ≈ 8.000 στο Πρόγραμμα ESTIA - UNHCR,
Οκτώβριος 2019)/1.680 στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ|ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ,
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών &
Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant &
Refugee issues - ACCMR)
Μια προσέγγιση συνεργασίας για το προσφυγικό

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων
(ACCMR) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων
με στόχο να αποτελέσει ένα κεντρικό όργανο του Δήμου, που σε
συνεργασία με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις καθώς και
θεσμικούς φορείς συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό για
την ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη ζωή της
πόλης και στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη
υποστήριξη στο έργο του ACCMR έχουν προσφέρει η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η
International Rescue Committee (IRC) και η ActionAid Hellas.

Ο λόγος στα μέλη του ACCMR:
"Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει για 1η
φορά την πρωτοβουλία να καλέσει φορείς
και διοίκηση σε διάλογο και από κοινού
συμμετοχή στη διαμόρφωση αποφάσεων".
Δεδούσης Διαούρτας, Συντονιστής
Επιστροπής Αστικοποίησης | UNHCR

"Το Κέντρο Συντονισμού έχει
δημιουργήσει έναν σταθερό ανοιχτό
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ
οργανώσεων και δημοτικών υπηρεσιών
που πρέπει να συνεχίσει".
Σωτηρία Κυριακοπούλου,
Συντονίστρια Επιτροπής Υγείας και
Ευημερίας | ActionAid

"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, Πρώην Αντιδήμαρχος
Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας &
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

www.accmr.gr

www.facebook.com/ACCMR.gr/

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Έναρξη: Ιούνιος 2017
Ιδρυτικός Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Σχεδιασμός|Διαχείριση: Athens Partnership (έως
Νοέμβριος 2018)

Η καρδιά του ACCMR χτυπάει στις 6 Επιτροπές Εργασίας του, που
συνεδριάζουν τακτικά με βάση τις εξής θεματικές: Στέγαση,
Υγεία, Νομική υποστήριξη, Εκπαίδευση και μάθηση, Ένταξη
92
στην αγορά εργασίας και Έμφυλη διάσταση του
ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
προσφυγικού. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που
προκύπτουν από τις εργασίες του ACCMR λειτουργούν
300
υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τον δήμο και τις
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
κοινωνικές υπηρεσίες του. Το Κέντρο λειτουργεί επίσης ως ένας
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ
χώρος πληροφόρησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και ως
ένα όργανο διαβούλευσης και διαμόρφωσης καινοτόμων
προτάσεων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη ζωή
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
της πόλης.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ανέπτυξε το 1ο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη Μεταναστών για τον δήμο
Αθηναίων, το οποίο υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Διαμόρφωσε τον 1ο Οδηγό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού
Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων στην περίπτωση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών.
Έθεσε σε λειτουργία την Ψηφιακή Πλατφόρμα Χαρτογράφησης & Διασύνδεσης φορέων
(143 εγγεγραμμένα μέλη, 151 ενεργές υπηρεσίες, 362 δράσεις και 31.000 χρήστες).
Ανέλαβε κομβικό ρόλο ως προς τη θεμελίωση του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.
Αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική από τον OECD & το World Economic Forum.
Η καταγραφή καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τους δήμους-μέλη του
Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη, με την υποστήριξη του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Durable
Solutions for Migrants in Greece.

