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  Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο - Εισαγωγή 

 

 
Αγαπητοί αναγνώστες, 

 

το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του In2C περιλαμβάνει την πρόοδο 

που σημειώθηκε κατά το πρώτο έτος του έργου (Δεκέμβριος 2018-

Δεκέμβριος 2019). 

Μεταξύ των θεμάτων που θα εξετάσουμε είναι: 

• Ολοκλήρωση του WP3: Προσδιορισμός ορθών πρακτικών, 

αναγκών της αγοράς εργασίας και φραγμών στον κατασκευαστικό 

τομέα. 

• Ενδιάμεση έκθεση προόδου διάδοσης (WP2). 

• Υλοποίηση εκδηλώσεων διάδοσης του προγράμματος In2C στις 

χώρες των εταίρων. 

• Τα πρώτα βήματα στα WP4 & WP7. 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης In2C για υπηκόους τρίτων χωρών. 

• Κινητοποίηση των εργοδοτών για την ενεργό προώθηση της 

ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στο εργατικό τους δυναμικό. 

• Επόμενη διεθνική συνάντηση στην Κύπρο. 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε, συνεχίστε να διαβάζετε ... 

 
 
 

1 www.in2c.eu 

http://www.in2c.eu/
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Ολοκλήρωση του WP3: Προσδιορισμός ορθών 

πρακτικών, αναγκών της αγοράς εργασίας και 

φραγμών στον κατασκευαστικό τομέα. 

 
Οι εταίροι του προγράμματος ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διάφορες 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονταν στο WP3, οι οποίες οδήγησαν στην 

επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 

• Εντοπίστηκαν και περιεγράφηκαν 20 καλές πρακτικές (5 ανά χώρα) που 

αποσκοπούν στην εργασιακή ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

(ΥΤΧ), κατά προτίμηση στον κατασκευαστικό τομέα: προγράμματα 

κατάρτισης, τεχνολογικά εργαλεία κλπ. Όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα στα 

Αγγλικά στην ιστοσελίδα του In2C. 

• Διεξήχθησαν συνεντεύξεις σε υπηκόους τρίτων χωρών και εργοδότες στις 

τέσσερεις χώρες, για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας και 

των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες (έρευνα πεδίου).  

• Ως αποτέλεσμα της προηγούμενης επιτόπιας έρευνας, ετοιμάστηκαν 4 

εθνικές εκθέσεις (διαθέσιμες στα αγγλικά), οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως 

βάση για τη σύνταξη Συγκριτικής Έκθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 

αποτελέσματα, συμπεράσματα και συστάσεις. Διατίθεται στην ιστοσελίδα. 

 

Παρότι οι απαντήσεις ήταν ποικίλες και μερικές φορές αντιφατικές (μεταξύ 

χωρών, μεταξύ των ΥΤΧ και των εργοδοτών), επιβεβαιώνεται η ανάγκη 

βελτίωσης των τεχνικών γλωσσικών δεξιοτήτων των ΥΤΧ (όροι, εργαλεία και 

διαδικασίες) και η παροχή βασικής κατάρτισης σχετικά με την εργασιακή 

νομοθεσία καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (μεταξύ άλλων), 

τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα υποδοχής. 
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Ενδιάμεση έκθεση προόδου διάδοσης (WP2) 

 
 

Η ενδιάμεση έκθεση προόδου διάδοσης, η οποία περιλαμβάνει τις διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας και 

διάδοσης που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους κατά το πρώτο έτος του έργου, παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 

2019 και εκπονήθηκε από την DOCUMENTA (υπεύθυνος του WP2). 

 

Μετά την προετοιμασία του προτύπου και τη συλλογή πληροφοριών από τους εταίρους, η ανάλυση που 

πραγματοποίησε η DOCUMENTA παρείχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως το αποτύπωμα του έργου στα 

διάφορα μέσα ενημέρωσης, τις πιο συνήθεις δραστηριότητες, την εδαφική κατανομή και το διαμοιρασμό των 

δραστηριοτήτων μεταξύ των εταίρων. Όλη αυτή η δραστηριότητα διάδοσης θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 

έργου, αναλύοντας ποια είναι τα καλύτερα μέσα και κανάλια για την επίτευξη των στόχων του In2C. 

Μέχρι στιγμής, η διάδοση του έργου είναι επιτυχημένη λόγω του υψηλού αριθμού των καταγεγραμμένων 

αποτυπωμάτων. 

Όλες οι δραστηριότητες διάδοσης διακρίνονται σε υποομάδες, οι οποίες δείχνουν ότι μέσω των ιστοτόπων των 

εταίρων το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές του έργου. 

 

 

 
Οι διάφορες δράσεις διάδοσης απευθύνονται σε κοινό από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: τοπική, εθνική, περιφερειακή, Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα 

με την πρώτη έκθεση διάδοσης, οι δραστηριότητες διάδοσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι κυριότερες.

http://www.in2c.eu/


 

 

Όλες οι δράσεις διάδοσης πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του WP2 

"Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 

προσδιορισμός των βασικών συμμετεχόντων" του 

οποίου ο στόχος είναι η προώθηση του έργου, των 

δραστηριοτήτων του και των αποτελεσμάτων του στις 

ομάδες στόχευσης (400 YTX και 400 εκπρόσωποι των 

εργοδοτών, των επιμελητηρίων και / ή των ΜΚΟ που 

ασχολούνται με την ένταξη των ΥΤΧ στην αγορά 

εργασίας και των παρόχων Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλες τις χώρες των 

εταίρων). Για αυτό, τα εργαλεία επικοινωνίας 

περιλαμβάνουν τον ιστότοπο, τη σελίδα στο Facebook, 

τη διανομή αφισών και φυλλαδίων, καθώς και 

συνεντεύξεις τύπου ή ενημερωτικά δελτία. 

 

 

 

 

 

 
 

 Εξαιρετική δουλειά από όλους 
τους εταίρους της κοινοπραξίας 

Κατά το πρώτο έτος όλοι οι εταίροι που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα In2C 

εργάστηκαν σκληρά για τη διάδοσή του στις 

ομάδες στόχευσης. Μαζί έχουν επιτύχει τα 

βέλτιστα αποτελέσματα. 

Όπως μπορείτε να δείτε στα γραφικά, 

ολόκληρη η κοινοπραξία των εταίρων έχει 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο έργο 

διάδοσης με σχετικά μεγάλο αριθμό 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

εκδηλώσεων, ειδήσεων σε ιστότοπους, 

δημοσιεύσεων σε κοινωνικά δίκτυα, μαζικής 

αλληλογραφίας κλπ. 
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Ψηφιακά Μέσα 

 
Το έργο In2C θέλει να προσεγγίσει τις 

ομάδες στόχευσής του και γι' αυτό το 

λόγο ο ιστότοπός του είναι ήδη σε 

λειτουργία καθώς και δύο σελίδες σε 

κοινωνικά δίκτυα, που αποσκοπούν 

στο να ενημερώσουν τους εργοδότες, 

τους ΥΤΧ, τις αρχές, τα εμπλεκόμενα 

μέρη ... και άλλους παράγοντες που 

ενδιαφέρονται για το στόχο του έργου : 

την ενσωμάτωση των ΥΤΧ στον 

κατασκευαστικό τομέα. Επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα μας ή ακολουθήστε μας 

στα κοινωνικά δίκτυα: 

 

https://in2c.eu/en/ 

https://www.facebook.com/In2CProject/ 

https://www.linkedin.com/company/in2c/ 

http://www.in2c.eu/
https://in2c.eu/en/
https://www.facebook.com/In2CProject/
https://www.linkedin.com/company/in2c/
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Υλοποίηση εκδηλώσεων διάδοσης του In2C 

στις χώρες των εταίρων 

 

 

Στην Ισπανία, ο Javier Farto, πρόεδρος της Documenta, με τον José Antonio 

Valcárcel Esquiroz, διευθυντή του Cantabria Construction Labor Foundation, 

πραγματοποίησαν εκδήλωση διάδοσης, όπου παρουσιάστηκε το έργο In2C. Η 

εκδήλωση συμπεριλήφθηκε στο συνέδριο με θέμα "Υγιείς συνήθειες: 

Εφαρμογή στην Εταιρεία" που πραγματοποιήθηκε στις σχολές Solvay 

(Κανταβρία) στις 14 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Πρόκειται για μια 

εκδήλωση όπου ο πρόεδρος της Documenta ανέλυσε τον οδικό χάρτη του 

έργου και τις αντίστοιχες ενότητες εργασίας, καθώς και τα επόμενα βήματα 

που θα πραγματοποιηθούν και τις καινοτομίες που εισάγει το πρόγραμμα 

όσον αφορά την ενσωμάτωση των ΥΤΧ στον κατασκευαστικό τομέα. Η 

εκδήλωση έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό, που απαρτίζονταν 

από εργοδότες, εκπαιδευτές και άλλους ενδιαφερόμενους για τον τομέα της 

κατασκευής. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργάνωσε στη Λάρισα εκδήλωση διάδοσης για την 

παρουσίαση του In2C, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή του 

Αντιδημάρχου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Λάρισας, Γεώργιου Σούλτη. Τα μέλη της ομάδας του In2C, Αθανάσιος Κόκκαλης 

και Δρ Δωροθέα Κασιτεροπούλου έκαναν μια σύντομη παρουσίαση του έργου 

και ο Δρ Ιωάννης Τολιάς, επίσης μέλος της ομάδας, παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας για τις ανάγκες των εργοδοτών. Η Μαρία 

Νικολαΐδου, από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λάρισας, 

ανέφερε τα αποτελέσματα της έρευνας για τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων 

χωρών. Ο Γιώργος Πέτρου, εκ μέρους του εκπαιδευτικού οργανισμού 

ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε το Εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων των ΥΤΧ και από 

την πλευρά της η Δρ Αικατερίνη Μπαξεβάνου, μέλος της ομάδας In2C, μίλησε 

για τις μελλοντικές δράσεις. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το θέμα του προγράμματος. 

Οι άλλοι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν επίσης εκδηλώσεις διάδοσης στις 

αντίστοιχες χώρες, αναζητώντας τον κοινό στόχο, να προσεγγίσουν δηλαδή τις 

ομάδες στόχευσης του In2C και να τις εμπλέξουν στις επόμενες δράσεις, που θα 

ξεκινήσουν σύντομα. 

 

Τους επόμενους μήνες, θα διεξαχθούν περισσότερες εκδηλώσεις διάδοσης στις 

χώρες των εταίρων. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

ενημερώνεστε από τα κοινωνικά δίκτυα ή τους ιστοτόπους των εταίρων. 
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Τα πρώτα βήματα στα WP4 & WP7 
 
 

Μετά τη δεύτερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (18-19 Ιουλίου 2019), οι εταίροι 

ξεκίνησαν τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στα WP4 & 7.  

Όσον αφορά το πρόγραμμα κατάρτισης του In2C για τους ΥΤΧ (WP4), το γλωσσάριο ορολογίας έχει ήδη 

αναπτυχθεί στις διάφορες γλώσσες του έργου, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την εργατική νομοθεσία 

και την υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Όλα τα προαναφερόμενα κρίνονται αναγκαία για την εκπόνηση 

του προγράμματος κατάρτισης, για το οποίο εργάζονται ενεργά όλοι οι εταίροι. 

Αναφορικά με το WP7 "Κινητοποίηση των εργοδοτών για την ενεργό προώθηση της ένταξης των ΥΤΧ στο 

εργατικό τους δυναμικό", στη συνάντηση της Μαδρίτης παρουσιάστηκαν αρκετές εναλλακτικές λύσεις από την FLC 

(συνεργάτης υπεύθυνος για το συντονισμό αυτού του WP), για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση του 

εικονικού δικτύου / ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας που θα συνταιριάζει ΥΤΧ με τους κατάλληλους 

εργοδότες στον κατασκευαστικό τομέα. Επί του παρόντος, οι εταίροι έχουν παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα 

εργαλεία και τις διαδικασίες που ήδη υπάρχουν στις χώρες τους και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του In2C. 

 

 

 

 
 

 
 

Javier Farto, πρόεδρος της Documenta και José Antonio Valcárcel 

Esquiroz, διευθυντής της Cantabria Construction Labor Foundation 

Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος 

Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

http://www.in2c.eu/
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Επόμενη διακρατική συνάντηση στην Κύπρο 
 
 
  
 Η επόμενη διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαρτίου 2020 στη 

Λευκωσία της Κύπρου. Στη συνάντηση αυτή, οι εταίροι θα εξετάσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και θα 

σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. 

Ορισμένα από τα ζητήματα που θα εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση είναι: WP1. Συντονισμός και διαχείριση, WP2. 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων / συμμετεχόντων, WP7. 

Κινητοποίηση των εργοδοτών για την ενεργή ενσωμάτωση των ΥΤΧ στο εργατικό τους δυναμικό (e-Platform για την 

αντιστοίχιση των ΥΤΧ με τους εργοδότες, οριστικοποίηση της δημιουργίας του δικτύου εργοδοτών ...), WP4. Πρόγραμμα 

εκπαίδευσης In2C για ΥΤΧ ή WP5. In2C e-Platform / E-Tools & WP6. In2C - Δικτυακό εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Η κοινοπραξία του In2C 
 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Η κοινοπραξία του In2C απαρτίζεται από 9 οργανισμούς 

             από 4 κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης αντιπροσωπεύει μόνο τις 
απόψεις των δημιουργών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη 
χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

 

http://www.in2c.eu/
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