
Πρόγραμμα Ημερίδας 

14.00 - 14.10    Προσέλευση και καλωσόρισμα
Σοφία Παπαδοπούλου, Αρχισυντάκτρια στη Διεύθυνση Μακεδονίας 
– Θράκης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων – 
Συντονίστρια της εκδήλωσης

14.10 – 14.30       Επισκόπηση του έργου και Βασικά ευρήματα έρευνας
Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια ευρωπαϊκών έργων

14.30 – 14.50    Η θετική επίδραση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία 
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου & Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών

Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών / Ιστορίες 
επιτυχίας σε πολιτισμικό, οικονομικό και κοινωνικό/
εκπαιδευτικό επίπεδο
Πιο συγκεκριμένα θα μας μιλήσουν για:

14.50 – 15.10    Η μουσική ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης                                    
Σέβη Ματσακίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, El Sistema

15.10 – 15.30    Η ενδυνάμωση των νέων και η απορρόφησή τους 
στην αγορά εργασίας (ΕΝ)
Philippine Krysmann, Βοηθός Συντονιστή Zaatar NGO

15:30 - 15:50    Πώς η μη τυπική εκπαίδευση από τις ΜΚΟ αλλάζει τη  
                                   ζωή των μεταναστών και των προσφύγων στην 

Ελλάδα: η περίπτωση της πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης 
We Need Books (ΕΝ)

                                    Μαντώ Μπαμπούλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας WeNeedBooks

15:50 - 16:10   Ο ρόλος των ΜΜΕ στη δημόσια εικόνα των προσφύγων 
                                   και των μεταναστών
                                   Μαρία Κουζινοπούλου, Δημοσιογράφος στο  Αθηναϊκό-Μακεδονικό  
                                   Πρακτορείο Ειδήσεων 



16:10 - 16:30  Τοπικές πολιτικές ένταξης
Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα 
Μεταναστών και Προσφύγων και Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων 

16:30 - 16:50   Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ένταξη
                                   Πέπη Μαριόλη, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας, 
                                   Solidarity now 

16:50 - 17:00   Κλείσιμο της εκδήλωσης και τελικές παρατηρήσεις

*Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό (5λεπτά/
ανά παρουσίαση)

*Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Αγγλικά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο, 
εφόσον θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό.

Με την εγγραφή και την είσοδο στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα:

• προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται, 
να συλλέγονται ή να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του MAX και άλλους συμμετέχοντες στο 
σεμινάριο.

• οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
όπως φωνητικά, άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν, 
παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της εκδήλωσης και καταγράφονται επίσης για 
περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του MAX.

• Η ομάδα του MAX μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με το διαδικτυακό θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους.

• Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση MAX οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

www.maxamif.eu | max@kmop.eu | Τηλ. 210 3637547


