EMPLOYABILITY CENTER – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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PRAKSIS Employability Program-Πρόγραμμα Εργασιακής Συμβουλευτικής PRAKSIS
Employability
During the 17 first months implementation period of PRAKSIS Employability Program
(December 2014-April 2016):
 1121 beneficiaries participated in 3598 individual job consultancy sessions
 5218 one-hour sessions for job seeking at Employability’s internet corner
 310 found employment (27,6%) as a result of their participation in job consultancy
services. Success stories available at: http://www.praksisemployability.gr/index.php/GR/
 646 were referred to training & lifelong learning programmes (57,6%) in order to
acquire or improve their professional skills
Κατά τη διάρκεια των 17 πρώτων μηνών υλοποίησης
Employability (Δεκέμβριος 2014-Απρίλιος 2016):

του

προγράμματος

PRAKSIS

 1121 άτομα συμμετείχαν σε 3598 ατομικές συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής
 5218 ωριαίες συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο Internet Corner του προγράμματος με σκοπό
την αναζήτηση εργασίας
 310 άτομα βρήκαν εργασία (27,6%) ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
της εργασιακής συμβουλευτικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις ιστορίες τους στον ακόλουθο
σύνδεμο: http://www.praksisemployability.gr/index.php/GR/
 646 άτομα παραπέμφθηκαν σε σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης (57,6%) ώστε να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

SUCCESS STORIES JANUARY 2015-APRIL 2016
JANUARY 2015
•

Η Natasa,42 ετών από την Αλβανία, 1 χρόνο άνεργη, βρήκε πλήρη απασχόληση ως οικιακή
βοηθός.

Νatasa, 42 year old immigrant from Albania, unemployed for 1 year, found a full-time job as
housekeeper.
•

Η Άννα, 33 ετών από την Ελλάδα, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και άνεργη για 10 χρόνια,
βρήκε πλήρη απασχόληση ως εργάτρια σε εργοστάσιο συσκευασίας.

Anna, 33 year-old woman from Greece, head of a single–parent family and unemployed for 10 years,
found a full time job as a worker in a packaging factory.
•

Ο Ανδρέας, 46 ετών από την Ελλάδα, άνεργος για 3 χρόνια, βρήκε ημιαπασχόληση ως εργάτης
σε εταιρία μετακομίσεων.

Andreas, 46 year old man from Greece, unemployed for 3 years, found a part time job in a moving
company as a worker/assistant.
•

Η Ελένη, 34 ετών από την Ελλάδα, βρήκε πλήρη απασχόληση ως σερβιτόρα και βοηθός κουζίνας
σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Eleni, 34 year old woman from Greece, found a full time job in a restaurant as a waitress and kitchen
assistant.
•

Η Ράνια, 45 ετών από την Ελλάδα, άνεργη για 1 χρόνο, βρήκε ημιαπασχόληση ως ταμίας και
υπεύθυνη βάρδιας στον επισιτιστικό τομέα.

Rania, a 45 year old woman from Greece, unemployed for 1 year found part time job as cashier and
shift
responsible
in α catering company.
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•
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Ο Γιάννης, 54 ετών από την Ελλάδα, πρόσφατα αποφυλακισμένος, βρήκε δουλειά ως delivery σε
ψητοπωλείο.

Giannis, 54 years-old man from Greece, recently released from prison, found a job as delivery
employee in a traditional grill tavern.
•

Η Έλλη, 45 ετών από την Ελλάδα, βρήκε απασχόληση ως βοηθός κουζίνας σε εστιατόριο.

Eli, 45 years-old woman from Greece, is currently employed as a kitchen assistant in a restaurant.
•

Η Αθανασία, 45 ετών από την Ελλάδα, άνεργη για 3 χρόνια βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια σε
εταιρία καθαρισμού.

Athanasia, 45 years-old woman from Greece, unemployed for 3 years found a job as a cleaner in a
cleaning company.
•

Η Mina, 47 ετών από την Αλβανία, άνεργη για 11 χρόνια, βρήκε πλήρη απασχόληση ως babysitter.

Mina, 47 year-old woman from Albania, unemployed for 11 years found a job as fulltime baby-sitter.
•

Ο Δημήτρης, 43 ετών από την Ελλάδα, βρήκε πλήρη απασχόληση ως εργάτης σε εργοστάσιο
ξηρών καρπών.

Dimitris, 43 years-old man from Greece found a fulltime job as a worker in a dried fruit packaging
factory.
•

Ο Pierre, 35 ετών γαλλόφωνος πρόσφυγας από το Congo, βρήκε πλήρη απασχόληση ως βοηθός
κουζίνας σε ξενοδοχείο στον Πειραιά.

Pierre, 35 years-old French speaking refugee from Congo, found a fulltime job as a kitchen assistant in
a hotel in Pireus.
•

Ο Charles, 26 ετών αγγλόφωνος αιτών άσυλο από την Νιγηρία, άνεργος για 2 χρόνια, βρήκε
εποχιακή απασχόληση ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχείο στην Κάρπαθο.

Charles, 26 years-old English speaking asylum seeker from Nigeria, unemployed for 2 years, found a
season job as general duties employee in a hotel in Karpathos.
•

Ο Sofor, 19 χρονών, αιτών άσυλο από το Bangladesh, άνεργος για 3 χρόνια, βρήκε εποχιακή
απασχόληση ως βοηθός κουζίνας σε εστιατόριο στην Αμοργό.

Sofor, 19 years-old asylum seeker from Bangladesh, unemployed for 3 years, found a job as a kitchen
assistant in a restaurant in Amorgos.
•

Ο Hossein, 24 χρονών, αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν, βρήκε πλήρη απασχόληση ως
υπάλληλος σε κατάστημα φρούτων και ξηρών καρπών.

Hossein, 24 years-old asylum seeker from Afghanistan is currently employed in a dried fruits and nuts
shop.
MARCH 2015
•

Ο Christophe,πρόσφυγας από το Κονγκό, γαλλόφωνος, 42 χρόνων, βρήκε δουλειά ως
καθαριστής σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στους Παξούς για την τουριστική περίοδο από Απρίλιο
έως Οκτώβριο.

Christophe, 42 years old, French speaking refugee from Congo, found a season job as a cleaner in a
hotel in the island of Paxi.
•

Η Ελένη, 50 ετών, σε διάσταση με 6 παιδιά, 1 χρόνο άνεργη βρήκε δουλειά ως γηροκόμος σε
γηροκομείο με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Helen, 50 years old, separated, mother of 6 children, unemployed for 1 year, found employment in a
retirement home for the elderly.
•

Ο Λεωνίδας , 31 ετών, 4 μήνες άνεργος βρήκε πλήρη απασχόληση ως μπάρμαν σε μπαρ.

Leonidas, 31 years

old from Greece found full time job as a bar tender.
•

Ο

Μοχαμαντ,

29

ετών,

2
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χρόνια άνεργος, μετανάστης από την Αρμενία, βρήκε δουλειά ως σερβιτόρος σε ξενοδοχειακή
επιχείρηση στα Χανιά για την τουριστική περίοδο από Απρίλιο έως Οκτώβριο.
Mohamad, 29 years old immigrant from Armenia, 2 years unemployed, found a season job as a waiter
in a hotel in the island of Crete.
•

Η Γεωργία, 45 χρονών, χαμηλών τυπικών προσόντων, βρήκε δουλειά σε συνεργείο καθαρισμού,
ημιαπασχόληση.

Giorgia, a 45 year-old woman from Greece, low qualified, found a part time job a cleaner in a cleaning
company.
•

Η Άννα, 41 ετών, από την Ουκρανία, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία σε
εταιρεία ως διαχειρίστρια πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Anna, a 41 year-old single parent from Ukraine, found employment in a company as sales manager.
•

Η Μαρία, 33 ετών, μακροχρόνια άνεργη μετανάστρια από την Κένυα, βρήκε πλήρη απασχόληση
ως baby-sitter σε ιδιώτη.

Maria, 33 years old, long term unemployed immigrant from Kenya, found a full time job as baby-sitter.
•

Η Τάνια, 40 ετών, από τη Βουλγαρία, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία
ως part-time baby-sitter σε ιδιώτη.

Tania, 40 years old immigrant from Bulgaria, head of a single parent family, found a part time job as
baby-sitter.
•

Η Ζωή, 49 ετών, από τη Γεωργία, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία ως parttime καθαρίστρια γραφείων.

Zoi, 49 years old immigrant from Georgia, head of a single parent family, found employment as part
time cleaner in a company’s offices.
•

Η Λίλα, 41 ετών, από την Πολωνία, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία σε
στεγνωτήριο – καθαριστήριο.

Lila, 41 year-old immigrant from Poland, head of a single parent family, found employment in a dry
cleaner.
•

Ο Αντώνης, 54 ετών, μακροχρόνια άνεργος, βρήκε εργασία σε διαφημιστική εταιρεία για διανομή
φυλλαδίων.

Antonis, 54 year-old long term unemployed man from Greece, found a job in an advertising company
as leaflets distributor.
APRIL 2015
•

Ο Ανδρέας, 42 ετών, 5 χρόνια άνεργος, βρήκε πλήρη απασχόληση ως υπάλληλος security.

Andrew, 42 years old, unemployed for 5 years, found full time employment as security.
•

Η Αντιγόνη, 56 ετών, 13 χρόνια άνεργη, βρήκε πλήρη εργασία ως υπάλληλος τουριστικού
γραφείου.

Antigone, 56 year-old bilingual woman from Greece, unemployed for 13 years, found a full time job in
a tourist agency.
•

Ο Δημήτρης, 44 ετών, 1 χρόνο άνεργος, βρήκε 4ωρη εργασία ως υπάλληλος εξωτερικών
εργασιών σε ναυτιλιακή εταιρεία.

Dimitris, a 44 year-old man from Greece, found part time job as courier in a marine company.
•

Η Lily, 42 ετών, 8 μήνες άνεργη, βρήκε 4ωρη εργασία ως λαντζιέρα – καθαρίστρια σε
εστιατόριο.

Lily,42 year-old woman from Greece, unemployed for 8 months, found part time job as cleaner in a
restaurant.
•

Η Jenny, 47 ετών, αιτούσα άσυλο, 3 χρόνια άνεργη, βρήκε 4ωρη εργασία ως καθαρίστρια.

Jenny, 47 year-old

asylum seeker, unemployed for 3 years, found part time job
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•

EMPLOYABILITY CENTER – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ATHENS SOLIDARITY CENTER – ΚΕΝΤΡΟΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΘΗΝΑΣ

Ο John, 47 ετών, αιτών άσυλο από την Τανζανία, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε δουλειά ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

John, 47 year-old asylum seeker from Tanzania, unemployed for 2 years, found employment as a
cleanerin a restaurant in Kifissia.
•

Ο Michel, 35 χρονών, από την Σενεγάλη, γαλλόφωνος, 3 μήνες άνεργος, αναγνωρισμένος
πρόσφυγας, βρήκε εποχιακή δουλειά ως αγρότης στο χωριό Λιλαία.

Michel, 35 year-old French speaking refugee from Senegal, found season job in a farm.
•

Ο Antoine, 35 χρονών, αιτών άσυλο από το Καμερούν, γαλλόφωνος, 5 μήνες άνεργος βρήκε
δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Antoine, 35 year-old asylum seeker from Cameroon, unemployed for 5 months, found employment as
a cleaner in a restaurant in Athens.
•

Ο Γιώργος, 53 χρονών, 15 μήνες άνεργος, βρήκε δουλειά ως υπάλληλος σε δικηγορικό
γραφείο.

George, 53 year-old man from Greece, unemployed for 15 months, found employment as
administrative employee in a law firm.
•

Ο Ahmet, 21 χρονών, από το Αφγανιστάν, 4 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο, βρήκε δουλειά ως
διερμηνέας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Ahmet, 21 year-old asylum seeker from Afghanistan, unemployed for 4 years, found employment as
interpreter in an NGO.
•

Zea, 24 ετών, αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, 3 μήνες άνεργος βρήκε δουλειά
ως διερμηνέας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Zea, 24 year-old refugee from Afghanistan, unemployed for 3 months, found employment as
interpreter in an NGO.
•

Ο Χρήστος, 33 χρονών, 3 χρόνια άνεργος, άστεγος βρήκε δουλειά ως πωλητής του περιοδικού
«ΣΧΕΔΙΑ».

Chris, 33 year-old homeless man from Greece,was recruited as street salesperson for the street
magazine “SHEDIA”.
•

Η Ελένη, 50 χρονών, 3 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά στην εξυπηρέτηση πελατών στο Κυλικείο
του Ναύσταθμου στην Αθήνα.

Helen, 50 year-old woman from Greece, unemployed for 3 years found employment as a waitress in a
café, in Athens dockyard.
•

Ο Άκης, 30 ετών, βρήκε εποχική εργασία ως βοηθός Ηλεκτρολόγου σε Ελληνική Πετρελαϊκή
Εταιρία.

Akis, 30 year-old man from Greece, found season job as assistant electrician in a Greek Oil company.
MAY 2015
•

Ο Ibrahim, 47 ετών, απόφοιτος Πληροφορικής, αιτών άσυλο από την Ερυθραία, άνεργος 5
χρόνια, βρήκε εργασία σε internet café.

Ibrahim, 47 years old, asylum seeker from Eritrea, unemployed for 5 years, trained in Informatics,
found employment in an internet café.
•

Augustine, 38 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, άνεργος 1 χρόνο, βρήκε εργασία ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο.

Augustine, a 38 year old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 1 year found employment as
kitchen assistant and cleaner in a restaurant.
•

Η Priscillah, 37 ετών από την Κένυα, βρήκε εποχιακή εργασία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην
Ελαφόνησο.
Priscillah, 37 year old immigrant from Kenya, found a
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seasonal job as maid in a hotel in Elafonisos.
•

Ο Αli, 41 ετών, αιτών άσυλο από τη Σομαλία, βρήκε εποχιακή δουλειά ως αγρότης στην επαρχία.

Ali, 41 years old, asylum seeker from Somalia, found a seasonal job as a farmer.
•

Ο Γιώργος, 40 ετών, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε πλήρη εργασία ως πλύντης / παρκαδόρος
σε parking αυτοκινήτων.

George, 40 years old, unemployed for 2 years, found full time job in a parking garage.
•

Η Άννα, 34 ετών, 1 χρόνο άνεργη, βρήκε πλήρη εργασία ως υπάλληλος ζαχαροπλαστείου.

Anna, 34 years old, unemployed for 1 year, found employment in a pastry shop.
•

Η Βιολέττα, 50 ετών, 2 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία σε διαδικτυακή διαφημιστική εταιρεία.

Violeta, a 50 year-old woman from Greece, unemployed for 2 years found employment in a web
advertising company.
•

Ο Damian, 39 χρονών, από την Νιγηρία, 3 χρόνια άνεργος βρήκε εποχιακή δουλειά ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Πάρο.

Damian, 39 years old immigrant from Nigeria, unemployed for 3 years found a seasonal job as kitchen
cleaner in a restaurant in Paros.
•

Ο Emmanuel, 26 χρονών, από την Νιγηρία, 6 μήνες άνεργος βρήκε δουλειά ως βοηθός κουζίνας
σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Emmanuel, 26 year old immigrant from Nigeria, unemployed for 6 months, found employment as
kitchen assistant in a restaurant in Athens.
•

Ο Luis, 32 χρονών, από την Βενεζουέλα, 2 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά
στην Teleperformance.

Luis, 32 year-old asylum seeker from Venezuela, unemployed for 2 years, found employment as a call
center employee in the company Teleperformance.
•

Ο Abdul, 37 χρονών, από την Μαυριτανία, 4 μήνες άνεργος, γαλλόφωνος, αναγνωρισμένος
πρόσφυγας βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Abdul, a 37 year-old French speaking refugee from Mauritania, unemployed for 4 months, found a job
as a kitchen cleaner in a restaurant in Athens.
•

O Emma, 35 χρονών, από την Νιγηρία, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε δουλειά ως εργάτης σε
εργοστάσιο παραγωγής παγωτού.

Emma, a 35 year-old man from Nigeria, unemployed for 2 years, found a job as a worker in an icecream factory.
•

Ο Jean Sar, 39 χρονών, από την Σενεγάλη, 2,5 χρόνια άνεργος, αναγνωρισμένος πρόσφυγας
βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Jean Sar, 39 years old from Senegal, unemployed for 2,5 years, found a job as a kitchen cleaner in a
restaurant in Athens.
•

Η Ελισάβετ, 39 χρονών, 5 μήνες άνεργη, μονογονεϊκή οικογένεια βρήκε δουλειά ως υπεύθυνη
καθαριότητας σε Ξενώνα Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

Elisavet, 39 years old single parent, unemployed for 5 months, found employment as a cleaning
attendant in a NGO’s Guesthouse.
•

Ο Abou, 53 χρονών, 8 μήνες άνεργος βρήκε δουλειά ως εργάτης σε εταιρεία ανακύκλωσης στην
Αθήνα.

Abou, 53 years old, unemployed for 8 months found a job in a recycling factory in Athens.
•

Ο Oumar, 34 χρονών, από την Σενεγάλη, γαλλόφωνος, 4 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο, σε
πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση βρήκε δουλειά ως καθαριστής σε εταιρεία καθαρισμού στην
Αθήνα.

Oumar, 34 years

old

French

speaking asylum seeker from Senegal,
unemployed for 4 years, found a job
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as cleaner in a cleaning company.
•

Idrissa, 32 χρονών, από την Σενεγάλη, γαλλόφωνος, 4 μήνες άνεργος, αιτών άσυλο βρήκε
εποχιακή εργασία ως αγρότης στη Θήβα.

Idrissa, 32 years old French speaking asylum seeker from Senagal, found a job as a farmer in Thiva.
•

Ο Αποστόλης, 34 ετών, βρήκε εποχιακή εργασία ως assistant manager σε ξενοδοχείο στις
Κυκλάδες.

Apostolis, 34 years old man from Greece, found seasonal employment as assistant manager in a hotel
in a Cyclades island.
•

Ο Μαρίνος, 33 ετών, μακροχρόνια άνεργος που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες,
βρήκε δουλειά ως εργάτης φορτοεκφορτωτής σε εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών.

Marinos, 33 year old long term unemployed from Greece, found employment as worker in a fish
farming company.
•

Ελένη, 30 ετών, μακροχρόνια άνεργη, βρήκε μερική απασχόληση ως εκπαιδευόμενη σε
λογιστικό γραφείο.

Eleni, 30 years old long term unemployed woman from Greece, found part time job as a trainee in an
accountant’s office
JUNE 2015
•

Ο Smart, 34 ετών από τη Νιγηρία, άνεργος για 3 χρόνια, βρήκε εποχιακή εργασία ως μπάρμαν
στην Σκιάθο.

Smart, 34 years old from Nigeria, unemployed for 3 years, found seasonal job as barman in Skiathos
island.
•

Η Κατερίνα, 36 ετών, 10 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης σε βενζινάδικο.

Katerina, 36 years old, unemployed for 10 months, found full-time job in a gas station.
•

Η Δήμητρα, 26 ετών, 3 χρόνια άνεργη, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία
πλήρους απασχόλησης ως εξωτερική πωλήτρια σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

Dimitra, 26 years old, unemployed for 3 years, head of a single–parent family, found a full-time job as
external salesperson in a telecommunication company.
•

Η Βάσια, 28 ετών, άνεργη 2 χρόνια, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως πωλήτρια σε
κατάστημα ρούχων.

Vassia, 28 years old, unemployed for 2 years, found part-time job as saleswoman in a clothing shop.
•

Η Φατιμέ, 49 ετών από την Αλβανία, βρήκε δεύτερη εργασία μερικής απασχόλησης ως
καθαρίστρια σε καφετέρια.

Fatime, 49 years old from Albania, found second part-time job as a cleaning lady in a café.
•

Ο Franklin, 30 ετών από τη Νιγηρία, άνεργος 2 μήνες, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης σε
βενζινάδικο.

Franklin, 30 years old from Nigeria, unemployed for 2 months, found part-time job in a gas-station.
•

Ο Mohammad, 42 ετών, πρόσφυγας από την Γκάνα, άνεργος 1 χρόνο, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως καθαριστής σε πλοίο της γραμμής.

Mohammad, 42 years old refugee from Ghana, unemployed for 1 year, found full-time job as a cleaner
in ship.
•

Η Rose, 42 ετών, αιτούσα άσυλο από την Κένυα, άνεργη 10 μήνες, αρχηγός μονογονεϊκής
οικογένειας, βρήκε εργασία ως εσωτερική οικιακή βοηθός.

Rose, 42 years old asylum seeker from Kenya, unemployed for 10 months, head of a single–parent
family, found a job as live-in housekeeper.
•

Ο Ali, 52 από το Μπαγκλαντές, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως καθαριστής σε εταιρία
καθαρισμού.
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Ali, 52 years old from Bangladesh, found part-time job as cleaner in a cleaning company.
•

Ο Κhalafalla, 39 ετών από το Σουδάν, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης σε βενζινάδικο.

Khalafalla, 39 years old from Sudan, found full-time job in a gas station.
•

Η Esther, 46 ετών, βρήκε εποχιακή εργασία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Esther, 46 years old, found seasonal job as hotel maid in a hotel in Mykonos island.
•

Ο Basil, 37 ετών από τη Νιγηρία, 9 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο, διαμένων σε ξενώνα, βρήκε
εποχιακή εργασία ως λαντζιέρης σε ξενοδοχείο στη Ρόδο.

Basil, 37 years old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 9 years, currently living in a homeless
shelter, found seasonal job as dish-washer in a hotel in Rhodes island.
•

Η Νικολέτα, 45 ετών, 5 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως καθαρίστρια σε
εταιρία καθαρισμού.

Nikoleta, 45 years old, unemployed for 5 months, found part-time job as cleaning lady in a cleaning
company.
•

Ο Soliman, 34 ετών, πρόσφυγας από το Ιράν, 1 χρόνο άνεργος, βρήκε εποχιακή εργασία ως
μπάρμαν σε ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο.

Soliman, 34 years old refugee from Iran, unemployed for 1 year, found seasonal job as barman in
Zakynthos island.
•

Η Λιντίτα 41 χρονών, μακροχρόνια άνεργη μετανάστρια, μονογονεϊκή οικογένεια σε πολύ
δύσκολη οικονομική κατάσταση βρήκε δουλειά ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Lindita, 41 years old, long-term unemployed immigrant facing severe economic difficulties, found
employment as hotel maid in a hotel in Athens.
•

Ο Omoregbe 31 χρονών, από την Γκάνα, αιτών άσυλο, πρόσφατα αποφυλακισμένος, βρήκε
εποχιακή εργασία ως καθαριστής σε ξενοδοχείο στην Ρόδο.

Omoregbe, 31 years old asylum seeker from Ghana, recently released from prison, found seasonal job
as cleaner in a hotel in Rhodes island.
•

Η Tening 26 χρονών, από την Σενεγάλη, 4 χρόνια άνεργη, γαλλόφωνη, αιτούσα άσυλο βρήκε
εποχιακή εργασία ως υπάλληλος σε κομμωτήριο στην Θεσσαλονίκη.

Tening, 26 years old French speaking asylum seeker from Senegal, unemployed for 4 years, found job
in a hair salon in Thessaloniki.
•

Ο Elhadj 36 χρονών, από την Σενεγάλη, 6 μήνες άνεργος, γαλλόφωνος, αιτών άσυλο βρήκε
δουλειά στο αντικείμενό του ως τεχνικός υποστήριξης μέσω τηλεφώνου στην τηλεφωνική
εταιρεία TELEPERFORMANCE.

Elhadj, 36 years old French speaking asylum seeker from Senegal, unemployed for 6 months found a
job in his field as technical support employee via phone in TELEPERFORMANCE Company.
•

Ο Bright 24 χρονών, από την Σιέρα Λεόνε, 2 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο βρήκε εποχιακή
εργασία ως καθαριστής σε ξενοδοχείο στην Ρόδο.

Bright, 24 years old asylum seeker from Sierra Leone, unemployed for 2 years, found seasonal job as
cleaner in a hotel in Rhodes island.
•

Ο Ismail 25 χρονών, από Ακτή Ελεφαντοστού, 2 χρόνια άνεργος, αναγνωρισμένος πρόσφυγας,
γαλλόφωνος βρήκε εποχιακή εργασία ως φύλακας σπιτιού.

Ismail, 25 years old French speaking refugee from Ivory Coast, unemployed for 2 years, found
seasonal job as house guard.
•

Ο Mamoundou, γαλλόφωνος, 2 μήνες άνεργος βρήκε δουλειά ως ελαιοχρωματιστής.

Mamandou, French speaking unemployed for 2 months, found job as house painter.
•

Η Jennifer 36 χρονών, από την Νιγηρία βρήκε εποχιακή εργασία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο
στην
Αθήνα.
Jennifer, 36 years old from Nigeria,
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found seasonal job as hotel maid in a hotel in Athens.
•

Η Nahid, 48 ετών, άνεργη 6 μήνες από το Ιράν, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης σε κατ’
οίκον φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας.

Nahid, 48 years old from Iran, unemployed for 6 months, found full-time job as caregiver.
•

Ο Αποστόλης, 34 ετών από την Ελλάδα, βρήκε πλήρη απασχόληση ως πωλητής σε μια εταιρία
εμπορίας φρένων στην Αθήνα.

Apostolis, 34 years old from Greece, found full-time job as seller in a brakes’ selling company in
Athens.
•

Ο Βασίλης, 34 ετών μακροχρόνια άνεργος από την Ελλάδα, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Vassilis, 34 years old, long-term unemployed from Greece, found part-time job in the Hellenic Post
with fixed-term contract.
JULY 2015
•

Η Ελένη 24 χρονών, 1 χρόνο άνεργη με πανεπιστημιακή εκπαίδευση βρήκε δουλειά σε
τηλεφωνικό κέντρο.

Helen, 24 years old university graduate, unemployed for 1 year, found a job in a company’s telephone
center.
•

Ο Said, 46 χρονών, από την Αίγυπτο, 1 χρόνο άνεργος βρήκε δουλειά ως μάγειρας σε εστιατόριο
στην Αθήνα.

Said, 46 years old from Egypt, unemployed for 1 year, found job as a cook in a restaurant in Athens.
•

Ο Blessing, 26 χρονών, από την Σιέρρα Λεόνε, 3 μήνες άνεργος, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Blessing, 26 year-old asylum seeker from Sierra Leone, unemployed for 3 months, found a job as a
kitchen assistant-cleaner in a restaurant in Athens.
•

Η Patience, 44 χρονών, από την Νιγηρία, 3 χρόνια άνεργη, μονογονεϊκή οικογένεια βρήκε
δουλειά ως babysitter σε οικία στο Γαλάτσι.

Patience, 44 years old from Nigeria, single parent and unemployed for 3 years, found a job as a
babysitter in a family in Galatsi.
•

Mohamed, 36 χρονών, από το Αφγανιστάν, αναγνωρισμένος πρόσφυγας βρήκε δουλειά,
ανάλογη των τυπικών προσόντων του, ως κοινωνικός λειτουργός και πολιτισμικός
διαμεσολαβητής σε Μ.Κ.Ο.

Mohamed, 36 year old refugee from Afghanistan, found employment at his specialty: as a social
worker and cultural mediator at an NGO.
•

H Fatima, 43 χρονών, από την Αίγυπτο, 5 χρόνια άνεργη βρήκε εποχιακή εργασία ως οικιακή
βοηθός.

Fatima, 43 years old from Egypt, unemployed for 5 years, found employment as housekeeper.
•

H Gladys, 31 χρονών, από την Νιγηρία, 1,5 χρόνο άνεργη, χαμηλών τυπικών προσόντων,
αιτούσα άσυλο βρήκε εποχιακή δουλειά ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα.

Gladys, 31 year-old asylum seeker from Nigeria, low qualified and unemployed for 1,5 year found a
seasonal job as hotel maid in the island of Kerkira.
•

Ο Marc 53 ετών από τη Γκάνα, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε πλήρη απασχόληση ως πλύντης
αυτοκινήτων σε πρατήριο βενζίνης.

Marc, 53 years old from Ghana, unemployed for 2 years, found a full time job in a gas station.
•

Ο Kenny, 42 ετών από τη Νιγηρία, αποφυλακισμένος με 4 παιδιά, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης ως πλύντης αυτοκινήτων σε πρατήριο βενζίνης στην Ακράτα.

Kenny, 42 years old from Nigeria, father to 4 children, recently released from detention, found a part
time job in a gas station in Akrata.
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Η Luz, 47 ετών, από το Περού, 1 χρόνο άνεργη βρήκε πλήρη απασχόληση ως οικιακή βοηθός.

Luz, 47 years old from Peru, unemployed for 1 year, found a full time job as a house keeper.
•

Η Ebony, 31 ετών, αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 2 χρόνια
άνεργη, βρήκε εποχιακή εργασία ως λαντζιέρα σε εστιατόριο στους Λειψούς.

Ebony, 31 year-old asylum seeker from Nigeria, university graduate unemployed for 2 years, found a
seasonal job as kitchen assistant-cleaner in a restaurant in the island of Lipsi.
•

Η Κατερίνα, 31 ετών 8 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης ως πωλήτρια σε
φούρνο.

Katerina, 31 years old, unemployed for 8 months, found a full time job in a bakery.
•

Ο Tengai, 40 ετών, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε απασχόληση σε αγροτικές εργασίες στο
Μαρκόπουλο Αττικής.

Tengai, 40 years old, unemployed for 2 years, found a job in a farm in Markopoulo, Attica suburbs.
•

Η Tina, 33 ετών, αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία 1,5 χρόνο άνεργη, βρήκε εποχιακή απασχόληση
ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στη Μήλο.

Tina, 33 year-old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 1,5 years, found a seasonal job as a
hotel maid in the island of Milos.
•

Η Mairy, 32 ετών, αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία, άνεργη 3 χρόνια, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως οικιακή βοηθός.

Mairy, 32 year-old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 3 years, found a full time job as a
house keeper.
•

Ο Πέτρος, 36 ετών, χαμηλών τυπικών προσόντων αναλφάβητος, 1,5 χρόνο άνεργος, βρήκε
εργασία πλήρους απασχόλησης ως εργάτης σε εταιρία παραγωγής πάγου.

Peter, 36 years old, low qualified illiterate, unemployed for 1,5 years, found a full time job as a worker
in an ice production company.
•

Ο Eddie, 33 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, 6 μήνες άνεργος, βρήκε εποχιακή εργασία σε
ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Eddie, 33 years old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 6 months, found a seasonal job in a
hotel in the island of Mykonos.
AUGUST 2015
•

Ο Κώστας, 41 ετών, 6 χρόνια άνεργος, πρώην χρήστης ουσιών, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως λαντζιέρης στην επαρχία.

Costas, 41 years old, unemployed for 6 years, ex drug-user, found full-time job as kitchen assistantcleaner in province.
•

Ο Michael απ’ το Σουδάν, 3 χρόνια άνεργος, βρήκε εποχιακή εργασία ως υπάλληλος γενικών
καθηκόντων σε ξενοδοχείο στην επαρχία.

Michael from Sudan, unemployed for 3 years found seasonal job as general tasks employee in a hotel
in province.
•

Η Σοφία, 49 ετών, 2,5 χρόνια άνεργη, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, ξεκίνησε εργασία στα
Κοινωφελή προγράμματα του Δήμου.

Sofia, 49 years old, head of of a single–parent family and unemployed for 2,5 years found job
through OAED programs for unemployed in the municipality.
•

Ο Ken, 28 ετών, αιτών άσυλο από τη Ρουάντα, βρήκε εποχιακή εργασία ως σερβιτόρος σε
εστιατόριο στη Ρόδο.

Ken, 28 years old asylum seeker from Rwanda, found seasonal job as waiter in a restaurant in Rhodes
island.
•

Η Ελίζα, 40 ετών από την Αλβανία, 14 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης με
ένσημα σε κομμωτήριο.
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Elisa, 40 years old from Albania, unemployed for 14 years, found full-time job with insurance in a hair
salon.
•

Ο Δημήτρης, 55 ετών, απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως διανομέας φαγητού.

Dimitris, 55 years old, graduate of primary education, found full-time job as delivery in a restaurant.
•

Ο Nasau, 45 ετών, πρόσφυγας από το Σουδάν, 2 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης με ένσημα σε parking αυτοκινήτων.

Nasau, 45 years old refugee from Sudan, unemployed for 2 years, found full-time job with insurance
in a parking lot.
•

John, 41 ετών από την Ερυθραία, τελών υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, βρήκε εποχιακή
εργασία ως καθαριστής σε εστιατόριο στην Κω.

John, 41 years old from Erithrea beneficiary of subsidiary protectionsubsidiary protect, found seasonal
job as cleaner in Kos island.
•

H Sisy, 53 ετών, από την Αλβανία, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης στη φροντίδα ηλικιωμένης.

Sisy, 53 years old from Albania, head of a single-parent family, found full-time job as caregiver.
•

H Ελένη, 56 χρόνων, 2 χρόνια άνεργη, χαμηλών τυπικών προσόντων βρήκε εποχιακή δουλειά ως
γηροκόμος σε οικία στον Ωροπό.

Eleni, 56 years old, unemployed for 2 years, low qualified, found seasonal job as caregiver in an
elderly house in Oropos.
•

Η Γιώτα, 45 ετών, σε διάσταση με ένα ανήλικο παιδί, 3 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά στον
δημόσιο τομέα με σύμβαση ορισμένου χρόνο.

Giota, 45 years old, in process of separation with a child, unemployed for 3 years, found job in public
sector with a fixe-time contract.
•

Bright, 38 χρονών, από την Νιγηρία, αιτών άσυλο, 5 χρόνια άνεργος βρήκε εποχιακή εργασία ως
καθαριστής πισίνας στον Βόλο.

Bright, 38 years old asylum seeker from Nigeria, unemployed for 5 years, found job as seasonal
swimming pool cleaner in Volos.
•

Η Roseline, από την Νιγηρία, 40 χρονών, άνεργη, μητέρα 4 παιδιών βρήκε δουλειά ως
καθαρίστρια σε εταιρεία καθαρισμού στην Αθήνα.

Roseline, 40 years old, unemployed mother with 4 children from Nigeria, found job as cleaner in a
cleaning company in Athens.
•

Michele, από το Κονγκό, 39 χρονών, 5 χρόνια άνεργος, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Michele, 39 years old asylum seeker from Congo, unemployed for 5 years found a job as kitchen
assistant-cleaner in a restaurant in Athens.
•

Godwin, από την Γκάνα, 29 χρονών, μακροχρόνια άνεργος μετανάστης βρήκε εποχιακή εργασία
ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Godwin, 29 years old, long-term unemployed migrant from Ghana, found seasonal job as kitchen
assistant-cleaner in a restaurant in Athens.
•

Η Blessing, από την Κένυα, 33 χρονών, μονογονεϊκή οικογένεια, 2 χρόνια άνεργη βρήκε
εποχιακή εργασία ως babysitter και οικιακή βοηθός στην Αθήνα.

Blessing, 33 years old from Kenya, head of a single-parent family, unemployed for 2 years, found
seasonal job as babysitter and housekeeper in Athens.
•

H Emily, από το Καμερούν, 33 χρονών, 5 μήνες άνεργη, αιτούσα άσυλο βρήκε δουλειά ως
καθαρίστρια σε ιδιωτική κατοικία στην Αθήνα.

Emily, 33 years

old asylum seeker from Cameroun, unemployed for 5
months, found job as a housekeeper
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in Athens.
SEPTEMBER 2015
•

O Mahatma, 37 ετών, από την Ινδία, απόφοιτος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα της
Πληροφορικής, βρήκε εργασία σε θέση InformationTechnologyσε κατάστημα πώλησης κινητών
τηλεφώνων και Η/Υ.

Mahatma, 37 years old from India, university graduate in informatics& computing , found job in his
field as Information Technology Specialist in a mobile phone& H/Y shop.
•

Η Μαρία, 36 ετών, άνεργη 2 χρόνια, βρήκε εργασία με 18μηνη σύμβαση στον επαγγελματικό
της κλάδο, ως βρεφονηπιοκόμος, σε παιδικό σταθμό.

Maria, 36 years old, unemployed for 2 years, found a job with 18 months contract in her field, as
nursery school teacher.
•

Η Petty, 31 ετών, από την Πολωνία, άνεργη 6 μήνες, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης με
ένσημα σε τυροπιτάδικο.

Petty, 31 years old from Poland, unemployed for 6 months, found a part-time job with insurance in a
bakery.
•

Ο Jeremy, 43 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, 1 χρόνο άνεργος, βρήκε εργασία ως
λαντζιέρης.

Jeremy, 43 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 1 year, found a job as dish washercleaner.
•

Η Anna, 46 ετών, αναλφάβητη, αιτούσα άσυλο από την Γκάμπια, 3 χρόνια άνεργη, βρήκε
εργασία ως εσωτερική οικιακή βοηθός.

Anna, 46 years old, illiterate, asylum seeker from Gambia, unemployed for 3 years, found job as live-in
housekeeper.
•

Η Lora, 38 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, 1 χρόνο άνεργη, από τη Νιγηρία,βρήκε εργασία ως
εσωτερική οικιακή βοηθός.

Lora, 38 years old, single parent, unemployed for 1 year from Nigeria, found job as live-in
housekeeper.
•

Η Terry, 31 ετών, από την Αιθιοπία, 4 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως οικιακή βοηθός.

Terry, 31 years old from Ethiopia, unemployed for 4 months, found job as housekeeper.
•

Η Cherry, 31 ετών, από τη Νιγηρία, 4 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης με
ένσημα ως λαντζιέρα σε εστιατόριο.

Cherry, 31 years old from Nigeria, unemployed for 4 months, found full-time job with insurance as
dish-washer-cleaner in a restaurant.
•

Ο John, 32 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, 8 χρόνια άνεργος, χωρίς προηγούμενη
εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης με ένσημα ως πλύντης
αυτοκινήτων.

John, 32 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 8 years, without previous working
experience in Greece, found part-time job with insurance as car-washer.
•

Η Irena, 24 ετών, από τη Ρωσία, απόφοιτη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τμήματος πολιτικών
επιστημών και διεθνών σχέσεων, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης στην προώθηση
καλλυντικών προϊόντων.

Irena, 24 years old from Russia, university graduate in political sciences and international studies,
found full-time job as promoter of cosmetics.
•

Η Sandra, 38 ετών, αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία, 2 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ως
καμαριέρα σε ξενοδοχείο.

Sandra, 38 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 2 years, found job as hotel maid.
•

Ο

Νίκος,

52 ετών, άνεργος 3 χρόνια, βρήκε εργασία ως διανομέας
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διαφημιστικών φυλλαδίων.
Nikos, 52 years old, unemployed for 3 years, found job as leaflets distributor.
•

Η Gladys 54 χρονών, από την Γκάνα, 3 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως οικιακήβοηθός στην
Αθήνα.

Gladys, 54 years old from Ghana, unemployed for 3 years, found job as housekeeper in Athens.
•

Η Άννα 38 χρονών, από την Ρουμανία βρήκε δουλειά σε εταιρεία καθαρισμού.

Anna, 38 years old from Romania found job in a cleaning company.
•

Η Helen 37 χρονών, από το Σουδάν, 1 χρόνο άνεργη βρήκε δουλειά ως μαγείρισσα σε
εστιατόριο στην Αθήνα.

Helen, 37 years old from Sudan, unemployed for 1 year, found job as cook in a restaurant in Athens.
•

Ο Γιώργος 40 ετών βρήκε δουλειά στο αντικείμενό του ως πωλητής.

George, 40 years old found job in his field as salesperson.
•

O Michele 28 χρονών, από την Ακτή Ελεφαντοστούν, αιτών άσυλο, 4 μήνες άνεργος βρήκε
δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Michele, 28 years old, asylum seeker from Ivory Coast, unemployed for 4 months found job as dish
washer-cleaner in a restaurant in Athens.
•

O Godwin 26 χρονών, από την Νιγηρία, αιτών άσυλοβρήκε δουλειά ως λαντζέρης σε μπαρ.

Godwin, 26 years old, asylum seeker from Nigeria, found job as a dish washer-cleaner in a bar.
•

Η Joy 49 χρονών από την Κένυα, σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρήκε επιπλέον καθημερινή
δουλειά ως γηροκόμος σε οικία στην Αθήνα.

Joy, 49 years old from Kenya, facing economic difficulties, found job as caregiver in a house in Athens.
Εξυπηρετούμενοι του προγράμματος Employability, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, άνεργοι που
υπόκεινται
διακρίσεις
και
αντιμετωπίζουν
αυξημένα
εμπόδια
πρόσβασης
στην
αγορά
εργασίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “ALMA” που εκπονεί ο όμιλος INDITEXσε συνεργασία με
την PRAKSIS με στόχο την απασχόληση των συμμετεχόντων στα καταστήματα του Ομίλου ως πωλητές
(sales representatives):
Beneficiaries of the program Employability, young entrants in the job market, unemployed people
facing discrimination or increased obstacles when accessing the labour market, have joined the
program “ALMA” run by the INDITEX group in collaboration with PRAKSIS that aims to employ the
participants in stores of the group as sales-representatives:
•

O Γιώργος 20 ετών, George, 20 years old

•

Η Grace 28 ετών, Grace 28 years old

•
•

Η Ελένη 24 ετών, Eleni24 yearsold
H Σοφιάννα, 22 ετών, Sofianna, 22 years old

•

Η Κατερίνα, 26 ετών, Katerina 26 years old

•

Η Εμμανουέλλα, 22 ετών, Emmanuela 22 years old

•

Ο Κώστας, 21 ετών, Kostas 21 years old

•

Η Ηλιάνα, 36 ετών, Ilianna 36 years old

•

Η Ελπίδα, 27 ετών, Elpida 27 years old

OCTOBER 2015
•

Ο Vasili, 52 ετών, μακροχρόνια άνεργος από την Αλβανία, βρήκε εργασία ως οικοδόμος.

Vasili, 52 years old, long term unemployed from Albania found employment in constructions.
•

Ο Vicent, 37 ετών, 8 χρόνια άνεργος από τη Νιγηρία, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως
λαντζιέρης
σε εστιατόριο.
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Vincent, 37 years old from Nigeria, unemployed for 8 years found a part-time job as a cleaner in a
restaurant.
•

Ο Marco, 44 ετών, μακροχρόνια άνεργος από την Αλβανία, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης
ως διανομέας σε ψητοπωλείο.

Marco, 44 years old long –term unemployed from Albania found a part-time job in a grill house.
•

Ο Ali, 45 ετών, 6 μήνες άνεργος από το Μπαγκλαντές, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης σε
φούρνο.

Ali, 45 years old, unemployed for 6 months, from Bangladesh found a full time job in a bakery.
•

Ο Sam, 46 ετών, μακροχρόνια άνεργος από την Αίγυπτο, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης
σε κατάστημα πώλησης χαλιών.

Sam, 46 years old, long term unemployed from Egypt found full time job in a carpet sales shop.
•

Ο Ed, 55 ετών, 5 χρόνια άνεργος από την Αλβανία, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης ως
οδηγός σε ΜΚΟ σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ed, 55 years old unemployed for 5 years from Albania found a full time job as driver at an NGO in
humanitarian aid programmes.
•

Η Σοφία, 31 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, 4 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης ως γραμματέας.

Sofia, 31 years old single parent, unemployed for 4 months found a part time job as secretary.
•

Η Peggy, 40 ετών, 13 χρόνια άνεργη, αιτούσα άσυλο από τη Νιγηρία, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως οικιακή βοηθός.

Peggy, 40 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 13 years found a full time job as
house keeper.
•

Η Layla, 54 ετών, 13 χρόνια άνεργη από τη Ρωσία, βρήκε εργασία ως διανομέας διαφημιστικών
φυλλαδίων.

Layla, 54 years old from Russia, unemployed for 13 years, found employment as leaflets distributor.
•

Η Σωτηρία, 44 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, 5 χρόνια άνεργη, απόφοιτη Φιλολογίας, βρήκε
εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Soteria, 44 years old single parent, unemployed for 5 years, College graduate, found a fixed term job
through the social benefit programmes of the State Employment Organization (OAED).
•

Η Κατερίνα, 43 ετών, 6 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Katerina, 43 years old, unemployed for 6 years found a fixed term job through the social benefit
programmes of the State Employment Organization (OAED).
•

Η Αλεξάνδρα, 64 ετών, 1 χρόνο άνεργη, ανειδίκευτη εργάτρια, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως καθαρίστρια σχολικής μονάδας.

Alexandra, 64 years old, unemployed for 1 year, low-skilled worker found a full time job as a cleaner in
a primary school.
•

Η Κωνσταντίνα, 43 ετών, βρεφονηπιοκόμος, πολύτεκνη, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης
ως baby-sitter.

Konstantina, 43 year-old nursery teacher, multi child parent, found employment as baby-sitter.
•

Ο Ανδρέας, 59 ετών, 3 μήνες άνεργος, απόφοιτος Οικονομικών & Διοίκησης Επιχειρήσεων, βρήκε
εργασία πλήρους απασχόλησης ως ασφαλιστής σε ασφαλιστική εταιρεία.

Andrew, 59 years old unemployed for 3 months, Business Administration graduate, found full time job
in an insurance company.
•

Η Sindy, 38 ετών, 4 χρόνια άνεργη, μονογονεϊκή οικογένεια, αιτούσα άσυλο από την Αιθιοπία,
βρήκε
εργασία πλήρους απασχόλησης ως οικιακή βοηθός.
Sindy, 38 years old asylum seeker
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from Ethiopia, single parent, unemployed for 4 years found full time job as house keeper.
•

H Maria, 61 χρονών, από την Ρουμανία, 4 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως γηροκόμος στην
Αθήνα.

Maria, 61 years old from Romania, unemployed for 4 years found a job as care giver in Athens.
•

Η Anna, 55 χρονών, από την Βουλγαρία, 1 μήνα άνεργη βρήκε δουλειά ως οικιακή βοηθός στην
Βούλα.

Anna 55 years old from Bulgaria, unemployed for 1 month, found a job as housekeeper in Voula.
•

Η Ελένη, 19 χρονών, σε κίνδυνο αστεγίας βρήκε δουλειά ως εξωτερική πωλήτρια σε εταιρία
τηλεπικοινωνιών.

Eleni, 19 years old at risk of homelessness found a job as an outdoors salesperson in a
telecommunication company.
•

Η Marina, 35 χρονών, από την Ρουμανία, 3 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως μαγείρισσα σε
εστιατόριο στο Μοναστηράκι.

Marina, 35 years old from Romania, unemployed for 3 years found a job as cook in a restaurant in the
area of Monastiraki.
•

Ο Ηλίας, 62 χρονών, 5 χρόνια άνεργος με 67% αναπηρία βρήκε δουλειά ως καθαριστής σε
Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης.

Elias, 62 years old with a 67% disability, unemployed for 5 years found employment as cleaner at a
Social Cooperative.
•

Ο Henri, 25 χρονών, από την Ακτή Ελεφαντοστού, 3 χρόνια άνεργος βρήκε δουλειά μερική
απασχόληση, ως εργάτης καθαριότητας σε Εταιρεία ενοικίασης σκαφών στην Αθήνα.

Henri, 25 years old from Ivory Coast, unemployed for 3 years found a part-time employment as a
cleaner in a boat rental company in Athens.
•

Η Zaira, 39 χρονών, από την Αίγυπτο, με τρία παιδιά, μακροχρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως
διερμηνέας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Zaira, 39 years old from Egypt, mother to 3 children and long-term unemployed found a job as
interpreter in an NGO.
•

Η Sofia 49 χρονών, από την Ρουμανία, με τρία παιδιά, 2 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως
εσωτερική οικιακή βοηθός στην Αθήνα.

Sofia, 49 years old from Romania, mother to 3 children, unemployed for 2 years found a job as live-in
housekeeper in Athens.
NOVEMBER 2015
•

Ο Steven 37 χρονών, από την Νιγηρία
ζαχαροπλαστείο στην Αθήνα.

βρήκε δουλειά ως βοηθός ζαχαροπλάστη σε

Steven, 37 year old immigrant from Nigeria, found employment as a pastry chef in a patisserie.
•

O Ali 30 χρονών, μετανάστης από το Αφγανιστάν, 1 χρόνο άνεργος, πατέρας 2 ανήλικων
παιδιών. Στα 10 χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι η πρώτη εργασία που βρίσκει στην
οποία θα του παρέχεται ασφάλιση. Από τον Νοέμβριο εργάζεται ως διερμηνέας σε ΜΚΟ.

Ali, a 30 years old immigrant from Afghanistan, father to two minors and unemployed for 1 year was
legally employed for the first time in his 10 year residence in Greece. He found employment as
interpreter in an NGO.
•

Η Γεωργία 38 ετών από την Ελλάδα, μονογονεϊκή οικογένεια, 10 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά
ως babysitter.

Georgia, 38 years old from Greece, head of single parent family, unemployed for 10 years found
employment as babysitter.
•

Ο Mamadou 33 χρονών, αιτών άσυλο από την Μαυριτανία, αναλφάβητος, 5 χρόνια άνεργος,
βρήκε δουλειά ως αγρότης στην Ερμιόνη.
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Mamadou, 33 years old, asylum seeker from Mauritania, illiterate, unemployed for 5 years found
agricultural job in Ermioni.
•

O Michael 39 χρονών, από την Νιγηρία, 14 χρόνια άνεργος με ένα ανήλικο παιδί βρήκε δουλειά
ως βοηθός μάγειρα σε εστιατόριο στην Γλυφάδα.

Michael , 39 years old from Nigeria, unemployed for 14 years old with a child, found employment as
kitchen assistant in a restaurant in Glyfada.
•

O Abdul 32 χρονών, από το Μπαγκλαντές, 8 μήνες άνεργος βρήκε δουλειά ως υπάλληλος σε
γκαράζ αυτοκινήτων στην Αθήνα.

Abdul, 32 years old from Bangladesh, unemployed for 8 months, found employment as a car parking
employee in Athens.
•

Η Zaira 49 χρονών, από το Μαρόκο, μητέρα τριών παιδιών βρήκε δουλειά ως εσωτερική οικιακή
βοηθός .

Zaira, 49 years old from Morocco, mother of 3 children, found employment as live-in housekeeper.
•

Η Μυρτώ 41 χρονών από την Ελλάδα, 3 μήνες άνεργη, η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές
δυσκολίες βρήκε δουλειά ως φροντίστρια ηλικιωμένης κυρίας.

Myrto, 41 years old from Greece, unemployed for 3 months, who faced serious economic difficulties,
found employmentas caregiver.
•

Ο Γιάννης 44 χρονών από την Ελλάδα, μακροχρόνια άνεργος (4 χρόνια) βρήκε δουλειά ως
ξυλουργός σε επιπλοποιείο.

Giannis, 44 years old from Greece, long-term unemployed (4years) found employment as carpentier.
•

Η Ελένη 46 χρονών από την Ελλάδα, μονογονεϊκή οικογένεια βρήκε δουλειά ως γηροκόμος.

Eleni, 46 years old from Greece, head of single-parent family, found employment as caregiver.
•

Η Άννα 47 χρονών από την Ελλάδα, μονογονεϊκή οικογένεια, 5 μήνες άνεργη βρήκε δουλειά ως
babysitter.

Anna, 47 years old from Greece,
found employment as babysitter.
•

head

of

single-parent,

unemployed

for

5

months,

Η Λεϊλά 41 χρονών, με δυο παιδιά, αρχιτέκτονας από την Αλγερία, 6 μήνες άνεργη βρήκε
δουλειά ως διερμηνέας σε τουριστικό γραφείο στην Αθήνα.

Leila, 41 years old, with two children, architect from Algeria, unemployed for 6 months,
found employment as a translator in a touristic agency in Athens.
•

Ο Michele 43 χρονών, από το Καμερούν, αιτών άσυλο, 1 χρόνο άνεργος βρήκε δουλειά ως
εργάτης καθαριότητας σε γκαράζ αυτοκινήτων στην Αθήνα.
Michele, 43 years old from Cameroon, asylum seeker,
found employment as cleaner in a car parking in Athens.

•

unemployed

for

1

year,

Η Patience, 27 χρονών, από την Νιγηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, βρήκε δουλειά ως οικιακή
βοηθός στην Αθήνα.

Patience, 27 years old from Nigeria, head of single-parent family found employment as housekeeper in
Athens.
•

Ο Νίκος 35 χρονών από την Ελλάδα, 1 χρόνο άνεργος βρήκε δουλειά ως σύμβουλος σε ΜΚΟ.

Nikos, 35 years old from Greece, unemployed for 1 years found employment as consultant in a NGO.
•

H Svetlana 65 χρονών, 1 χρόνο άνεργη, με 4 παιδιά βρήκε δουλειά ως οικιακή βοηθός στην
Αθήνα.

Svetlana, 65 years old, unemployed for 1 year, found employment as housekeeper in Athens.
•

Η Γεωργία 48 χρονών από την Ελλάδα, 7 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως γηροκόμος στην
Αθήνα.

Georgia, 48 years

old

from

Greece,

unemployed

for

7

years

old,
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found employment as caregiver in Athens.
•

H Ελένη 43 χρονών από την Ελλάδα, 8 μήνες άνεργη, με 2 παιδιά βρήκε δουλειά ως
τηλεφωνική πωλήτρια σε εταιρεία αναλώσιμων Η/Υ στην Αθήνα.

Eleni, 43 years old from Greece, unemployed for 8 months with 2 children, found employment as
telephone operator in a computer company in Athens.
•

Η Ιωάννα 41 χρονών από την Ελλάδα, 3 μήνες άνεργη, με 3 παιδιά, μονογονεϊκή οικογένεια
βρήκε δουλειά ως ταμίας – τηλεφωνήτρια σε Εταιρεία Catering.

Ioanna, 41 years old from Greece, unemployed for 3 months, head of a single-parent family with 3
children, found employment as cashier-telephone operator in a catering company.
•

Η Ελένη 49 χρονών από την Ελλάδα, με 2 παιδιά, 4 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως υπάλληλος
γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Eleni, 49 years old from Greece, with 2 children, unemployed for 4 years, found employment as
general tasks worker with a fixed term contract.
•

Ο Houssein 29 ετών, Αρχιτέκτονας, αιτών άσυλο από το Ιράν, 5 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία
ως διερμηνέας σε ΜΚΟ στο νησί της Λέσβου.

Houssein, 29 years old architect, asylum seeker from Iran, unemployed for 5 years old,
found employment as an interpreter in a NGO at Lesvos island.
•

O Ousmane 29 χρονών, από την Μαυριτανία, αναγνωρισμένος πρόσφυγας, 1 χρόνο άνεργος
βρήκε εποχιακή δουλειά ως αγρότης.

Ousmane, 29 years old from Mauritanie, refugee, unemployed for 1 year found seasonal agricultural
job.
•

H Βαρβάρα, 49 ετών από την Ελλάδα, 3 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ως προωθήτρια –
πωλήτρια καλλυντικών προϊόντων.

Varvara, 49 years old from Greece, unemployed for 3 years, found employment as a promotercosmetics seller.
•

Η Claire, 45 ετών, αιτούσα άσυλο από την Ουγκάντα, 3 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως
εσωτερική οικιακή βοηθός στην Αθήνα.

Claire, 45 years old, asylum seeker from Uganda, unemployed for 3 months, found employment as
live-in housekeeper in Athens.
•

Ο Solomon, 35 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, 3 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Solomon, 35 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 3 years, found fulltime employment as dish-washer-cleaner in a restaurant in Kifissia.
•

Ο Jamal, 28 ετών από το Πακιστάν, 1 χρόνο άνεργος, βρήκε εργασία ως πλύντης αυτοκινήτων
σε βενζινάδικο.

Jamal, 28 years old from Pakistan, unemployed for 1 year, found employment as car washer in a gas
station.
•

Ο Scott, 35 ετών από τη Νιγηρία, 7 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο.

Scott, 35 years old from Nigeria, unemployed for 7 years, found full-time employment as dish-washer
cleaner in a restaurant.
•

Η Sofia, 39 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια από τη Βουλγαρία, 2 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως
καμαριέρα σε ξενοδοχείο.

Sofia, 39 years old, head of a single-parent family from Bulgaria, unemployed for 2 months
found employment as hotel maid in a hotel.
•

Ο Raasal, 31 ετών από το Μπαγκλαντές, βρήκε εργασία ως μπουφετζής σε εστιατόριο.

Raasal, 31 years

old from Bangladesh, found job as buffet employee in a

16

restaurant.
•

EMPLOYABILITY CENTER – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ATHENS SOLIDARITY CENTER – ΚΕΝΤΡΟΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑΘΗΝΑΣ

Ο Σάββας, 57 ετών από την Ελλάδα, 4 χρόνια άνεργος, προσλήφθηκε με 6μηνη σύμβαση ως
υπάλληλος εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛ.ΤΑ.

Savvas, 57 years old from Greece, unemployed for 4 years, found employment at Greek Post with a 6
months fixed contract.
•

Η Katarina, 38 ετών από τη Βουλγαρία, 2 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως φροντιστής
ηλικιωμένης.

Katarina, 38 years old from Bulgaria, unemployed for 2 months, found employment as caregiver.
•

Η Ελευθερία, 47 ετών από την Ελλάδα, βρήκε εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Eleftheria, 47 years old from Greece, found employment with a fixed contract through OAED programs.
•

H Simona, 37 ετών από τη Νιγηρία, βρήκε εργασία ως εσωτερική baby-sitter στην Αθήνα.

Simona, 37 years old from Nigera, found employment as a live-in baby-sitter in Athens.
•

O Kamil, 20 ετών από την Αλβανία, βρήκε εργασία σε καφετέρια.

Kamil, 29 years old from Albania, found employment in a café.
•

Ο Julien 34 χρονών, από το Κονγκό, αιτών άσυλο προσελήφθη ως τεχνικός Η/Υ σε πολυεθνική
εταιρία τηλεπικοινωνιών μετά από πολύμηνη αναμονή λόγω της απορριπτικής απόφασης και των
επαναλαμβανόμενων αρνήσεων της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει σε χορήγηση άδειας
εργασίας παρά το γεγονός ότι υπήρχε έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον
προσλάβει. Μετά από πιέσεις 8 μηνών η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε άδεια εργασίας στον
κ. Julien και η εταιρία προχώρησε κανονικά στην πρόσληψή του τον Νοέμβριο του 2015.

Julien, 34 years old from Congo, asylum seeker found employment as computer technician in a
multinational telecommunications company after a long waiting period due to rejection of his working
permit and the refusal of Athens Periphery to grant him working permit, despite his employer's
certificate that he was willing to hire him. After several attempts for 8 months, Athens Periphery
granted to Julien the working permit and the company hired him legally in November 2015.
DECEMBER 2015
•

Η Birma, 37 ετών, 5 μήνες άνεργη, μετανάστρια από το Μπαγκλαντές, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως baby-sitter.

Birma, 37 years old, unemployed for 5 months, migrant from Bangladesh, found employement as fulltime baby-sitter.
•

H Πηνελόπη, 37 ετών, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, 6 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως
πωλήτρια σε έκθεση μηχανημάτων εξοπλισμού επαγγελματικής κουζίνας.

Pinelopi, 37 years old, head of single-parent family, unemployed for 6 months, found employment as
salesperson in a company of commercial kitchen equiopment.
•

Η Σταυρούλα, 37 ετών, 1 χρόνο άνεργη, βρήκε εργασία ως προσωπική γραμματέας ιδιοκτήτη
εστιατορίου.

Stavroula, 37 years old, unemployed for 1 year, found employment as personal assistant for a
restaurant owner.
•

Η Carin, 31 ετών, αιτούσα άσυλο από την Κένυα, 2 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία πλήρους
απασχόλησης ως οικιακή βοηθός.

Carin, 31 years old, asylum seeker from Kenya, unemployed for 2 years, found full-time employment
as housekeeper.
•

Ο Bart, 43 ετών, πρόσφυγας από το Σουδάν, 5 μήνες άνεργος, βρήκε εργασία ως εργάτης
συγκομιδής ελιάς.

Bart, 43 years old refugee from Sudan, unemployed for 5 months, found employement as worker for
picking olives.
•

Ο Hasan, 27 ετών, πρόσφυγας
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από το Αφγανιστάν, 3 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως οικοδόμος.
Hasan, 27 years old refugee from Afganistan, unemployed for 3 years, found employement as builder.
•

Η Souzan, 31 ετών, αιτούσα άσυλο από την Ερυθραία, 5 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ως
οικιακή βοηθός.

Souzan, 31 years old, asylum seeker from Erithrea, unemployed for 5 years, found employment as
housekeeper.
•

Ο John, 43 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, 3 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως εργάτης
συσκευασίας σε αποθήκη.

John 43 years old, asylum seeker from Nigeria, unemployed for 3 years, found employement as
packaging worker in a storehouse.
•

Rene 32 χρονών, από την Γουινέα, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης σε καφετέρια στην
Αθήνα.

Rene, 32 years old, asylum seeker from Guinea, found employment as kitchen cleaner in a café in
Athens.
•

Ο Michel 34 χρονών, από την Μαυριτανία, 4 χρόνια άνεργος , με άδεια παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους βρήκε δουλειά ως πλύντης αυτοκινήτων στην Αθήνα.

Michel 34 years old from Mauritania, unemployed for 4 years, holder of redience permit for
humanitarian reasons, found employment as car washer in Athens.
•

Ο Abdul 46 χρονών, από το Μαρόκο, με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους βρήκε
δουλειά ως φανοποιός στην Αθήνα.

Abdul 46 years old from Morocco, holder of residence permit for humanitarian reasons, found
employment as car body technician.
•

Η Joy 41 χρονών, από την Κένυα, μονογονεϊκή οικογένεια, που μένει σε ξενώνα για
κακοποιημένες γυναίκες βρήκε δουλειά ως γηροκόμος σε γηροκομείο (σύμβαση αορίστου) στην
Αθήνα.

Joy 41 years old from Kenya, head of a single parent family that stays in a women’s shelter from
violence and abuse, found employment (open-ended contract) in a retirement house for elderly in
Athens.
•

Ο Mohamed 49 χρονών, από το Ιράκ, μακροχρόνια άνεργος μετανάστης βρήκε δουλειά ως
βοηθός κουζίνας σε εταιρεία catering.

Mohamed 49 years old from Iraq, long-term unemployed migrant, found employment as kitchen
assistant at a catering company.
•

Ο Peter 30 χρονών, από την Γκαμπόν, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατόριο
στην Αθήνα.

Peter 30 years old, asylum seeker from Gabon, found employment as kitchen cleaner in a restaurant
in Athens.
•

Ο Julien 40 χρονών, από την Γουινέα, με χαμηλά τυπικά προσόντα βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης
σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Julien 40 years old from Guinea, low-qualified, found employment as kitchen cleaner in a restaurant in
Athens.
•

Η Μαρία 36 χρονών, από την Αίγυπτο, μονογονεϊκή οικογένεια βρήκε δικηγορικό γραφείο για να
κάνει πρακτική άσκηση ως δικηγόρος.

Maria 36 years old from Egypt, head of single-parent family, found an internship in a law office as
lawyer.
•

Ο Godwin 34 χρονών, από την Νιγηρία, αιτών άσυλο βρήκε δουλειά ως λαντζιέρης σε εστιατοριο
στην Αθήνα.

Godwin 34 years old, asylum seeker from Nigeria, found employment as kitchen cleaner in a
restaurant in Athens.
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Ο Γιάννης 52 ετών, 2 μήνες άνεργος, που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες βρήκε δουλειά ως
φύλακας σε εταιρεία security στην Αθήνα.

Yiannis 52 years old, unemployed for 2 months, facing economic difficulties, found employment as
guard for a security company in Athens.
•

Ο Jean 24 χρονών, από την Γουινέα, 4 χρόνια άνεργος, με χαμηλά τυπικά προσόντα βρήκε
δουλειά ως εργάτης σε εταιρεία μεταφορών.

Jean 24 years old from Guinea, low-qualified unemployed for 4 years, found employment as worker
for a transport company.
JANUARY 2016
•

Ο Michele 21 χρονών, από την Γουινέα,με άδεια διαμονής επικουρικής προστασίας, χαμηλών
τυπικών προσόντων, 3 χρόνια άνεργος βρήκε δουλειά ως εργάτης στο Πέραμα.

Michele, 21 years old from Guinea, low qualified and long term unemployed for 3 years, found
employment as a worker in Perama.
•

Η Irene 28 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια με 3 παιδιά, αιτούσα άσυλο από την Ακτή
Ελεφαντοστού, βρήκε δουλειά στην Κρήτη σε αγροτικές εργασίες.

Irene, 28 years old asylum seeker from Ivory Coast, single parent family with 3 children, found
employment in Crete as a worker in a farm.
•

Η Charlize 51 χρονώνμετανάστρια, από την Τανζανία, βρήκε δουλειά ως γηροκόμος
Παγκράτι.

στο

Charlize, 51 years old immigrant from Tanzania, found employment as a caregiver in Pagrati, Athens.
•

Η Blessing 26 χρονών, από την Νιγηρία, αιτούσα άσυλο βρήκε δουλειά ως οικιακή βοηθός στην
Αθήνα.

Blessing, 26 years old asylum seeker from Nigeria, found employment as a housekeeper in Athens.
•

Η Laurent 40 χρονών, από το Καμερούν, αναγνωρισμένη πρόσφυγας, μονογονεϊκή, βρήκε
εργασία στην Σπάρτη, σε αγροτικές εργασίες.

Laurent, 40 years old refugee from Cameroon, single parent family, found employment in Sparta as a
worker in a farm.
•

O Abdul 27 χρονών μετανάστης από την Μπουρκίνα Φάσο που αντιμετωπίζει σοβαρές
οικονομικές δυσκολίες βρήκε δουλειά ως εργάτης στο Πέραμα.

Abdul, 27 year-old immigrant from Burkina Faso, facing severe economic difficulties, found
employment as a worker in Perama.
•

Η Άννα 54 χρονών, μακροχρόνια άνεργη, σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση βρήκε
δουλειά ως καθαρίστρια (Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου) στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Anna, 54 years old long term unemployed from Greece, facing economic difficulties, found employment
as a cleaner in Ag. Paraskevi municipality with a fixed term contract.
•

O Παύλος, 36 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, 4 μήνες άνεργος, βρήκε εργασία σε
ζαχαροπλαστείο.

Paul, 36 years old from Greece, low qualified, unemployed for 4 months, found employment in a pastry
shop.
•

Η Αλέκα, 52 ετών, 4 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Aleka, 52 years old from Greece, long term unemployed for 4 years, found employment in Greece’s
Unemployment Office Social Programmes with a fixed term contract.
•

Η Μαρίνα, 55 ετών, μετανάστρια από τη Γεωργία, βρήκε εργασία ως εσωτερική οικιακή βοηθός.

Marina, 55 year-

old immigrant from Georgia, found employment as live-in
house-keeper.
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Ο Jinxys, 47 ετών, μετανάστης από το Ιράκ, 1 χρόνο άνεργος, βρήκε εργασία ως υπάλληλος
λαϊκής αγοράς.

Jinxys, 47 year-old immigrant from Iraq, unemployed for 1 year, found employment in a flea market.
•

Η Alma, 35 ετών μετανάστρια από το Μαρόκο, μονογονεϊκή οικογένεια διαμένουσα σε ξενώνα,
βρήκε εργασία ως διερμηνέας αραβικών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Alma 35 year-old immigrant from Morocco, head of a single parent family, currently living in a guest
house, found employment as Arabic speaker interpreter at IOM.
•

Η Simela, 34 ετών, 4 χρόνια άνεργη μετανάστρια από τη Νιγηρία, μονογονεϊκή οικογένεια, βρήκε
εργασία ως εσωτερική οικιακή βοηθός στη Χίο.

Simela, 34 years old long term unemployed immigrant from Nigeria, head of single-parent family,
found employment as live-in housekeeper in Chios island.
•

Ο Jason, 45 ετών μετανάστης από τη Νιγηρία, 6 μήνες άνεργος, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Jason, 45 years old, immigrant from Nigeria, unemployed for 6 months found employment in a
recycling company.
•

Ο Σωτήρης, 16 ετών, Ρομά, βρήκε εργασία ως διανομέας φυλλαδίων.

Sotiris, 16 year-old, Roma, found employment as leaflet distributor.
•

Η Sofia, 51 ετών μετανάστρια από την Πολωνίαβρήκε εργασία ως οικιακή βοηθός.

Sofia, 51 year-old immigrant from Poland found employment as housekeeper.
•

Ο Kamal, 22 ετών από την Αιθιοπία, 6 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως κομμωτής.

Kamal, 22 years old from Ethiopia, long term unemployed for 6 years, found employment as
hairdresser
•

Ο Bainok, 41 ετών από τη Συρία, 10 μήνες άνεργος, βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως
διανομέας.

Bainok, 41 years old from Syria, unemployed for 10 months found part time job as delivery.
FEBRUARY 2016
•

Ο Αλίτσιο 37 χρονών τουρκόφωνος Έλληνας, λειτουργικά αναλφάβητος, με 2 ανήλικα παιδιά, 9
χρόνια άνεργος βρήκε δουλειά σε αγροτικές εργασίες στην Κρήτη.

Alitsio, 37 years old Turkish speaker Greek, functionally illiterate, with 2 minor children, unemployed
for 9 years found employment in the agricultural sector in Creta.
•

H Patience 40 χρονών, μετανάστρια από την Νιγηρία, μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά, 6
χρόνια άνεργη, βρήκε δουλειά ως κομμώτρια σε κομμωτήριο στην Αθήνα.

Patience, 40 years old, migrant from Nigeria, head of single-parent family with 2 children, unemployed
for 6 years , found employment as hairdresser in a hair salon in Athens.
•

Η Μαρίνα 55 χρονών, από την Γεωργία, 2,5 χρόνια άνεργη βρήκε δουλειά ως γηροκόμος στην
Αθήνα.

Marina, 55 years old from Georgia, unemployed for 2,5 years found job as caregiver in Athens.
•

Η Fatima36 χρονών, από την Αίγυπτο, 10 χρόνια άνεργη με 2 ανήλικα παιδιά βρήκε δουλειά ως
καθαρίστρια στην ΚΑΡΙΤΑΣ.

Fatima, 36 years old from Egypt, with 2 minor children, unemployed for 10 years, found employment
as cleaner in NGO Caritas.
•

Ο Michele 33 χρονών, από το Καμερούν, γαλλόφωνος, αναγνωρισμένος πρόσφυγας βρήκε
εποχιακή εργασία στην συγκομιδή πορτοκαλιών στην Πάτρα.

Michele, 33 years old, French-speaking refugee from Cameroon, found seasonal job for harvesting
oranges in Patra.
•

O

Abdul

37

χρονών,

από

την

Μαυριτανία,
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αναγνωρισμένος πρόσφυγας βρήκε δουλειά μετά από πολύ προσπάθεια ως λαντζιέρης σε
εστιατόριο στην Αθήνα.
Abdul, 37 years old refugee from Mauritania, found after big effort employment as cleaner in a
restaurant in Athens.
•

Ο Ali 26 χρονών, μετανάστης από το Πακιστάν βρήκε δουλειά ως διερμηνέας στο Αντιρατσιστικό
Φόρουμ.

Ali, 26 years old from Pakistan found employment as interpreter in the Anti-Racist Forum
•

H Anna 42 χρονών, από την Αλβανία, η οποία φιλοξενείται σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών,
βρήκε δουλειά ως γηροκόμος.

Anna, 42 years old from Albania, hosted in a shelter for abused women, found employment as
caregiver
•

H Camara 45 χρονών, από την Σενεγάλη, με δυο ανήλικα παιδιά, αναλφάβητη μετανάστρια
βρήκε δουλειά ως οικιακή βοηθός.

Camara, 45 years old illiterate migrant from Senegal, with 2 minor children, found employment as
housekeeper.
•

Η Ελένη 28 χρονών, που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες βρήκε εργασία πλήρους
απασχόληση ως γραμματέας σε Σύλλογο.

Eleni, 28 years old, facing severe economic difficulties, found full-time employment as secretary in an
association
•

O Alan, 37 ετών, αιτών άσυλο από τη Γκάμπια, 4 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως υπάλληλος
βενζινάδικου.

Alan, 37 years old asylum seeker from Gambia, unemployed for 4 years, found employment in a gas
station.
•

Η Κυριακή, 35 ετών, μακροχρόνια άνεργη με 2 παιδιά, βρήκε εργασία ως καθαρίστρια.

Kyriaki, 35 years old, long-term unemployed with 2 children, found employment as cleaning-lady.
•

Η Mary-Lucy, 54 ετών, μετανάστρια από τη Σρι Λάνκα βρήκε εργασία ως εσωτερική οικιακή
βοηθός & baby-sitter.

Mary-Lucy, 54 years old migrant from Sri Lanka, found employment as live-in housekeeper and
babysitter.
•

Η Lisa, 30 ετών, αιτούσα άσυλο από την Κένυα, 1 χρόνο άνεργη, βρήκε εργασία ως εσωτερική
οικιακή βοηθός.

Lisa, 30 years old asylum seeker from Kenya, unemployed for 1 year, found employment as live-in
housekeeper.
•

Η Kaissa, 20 ετών, μετανάστρια από το Ιράν, νεοεισερχόμενη στην αγορά εργασίας, βρήκε
εργασία ως διερμηνέας Φαρσί σε ΜΚΟ.

Kaissa, 20 years old migrant from Iran, new graduate entering the job market, found employment as
Farsi interpreter in a NGO.
•

Η Κάλια, 30 ετών, μετανάστρια β’ γενιάς από την Αλβανία, απόφοιτη Πολιτικών Επιστημών,
βρήκε εργασία ως βοηθός Πρώτης Υποδοχής στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Kalia, 30 years old second generation migrant f Alabania, graduate of Political Sciences, found
employment as First Reception assistant in UNCHR.
•

Η Ελισάβετ, 43 ετών, μετανάστρια από την Ουκρανία, διαμένουσα σε ξενώνα φιλοξενίας, βρήκε
εργασία μερικής απασχόλησης ως διανομέας διαφημιστικών φυλλαδίων.

Elisavet, 43 years old migrant from Ukraine, hosted in a shelter, found part-time job as leaflets
distributor.
•

Ο Θεόδωρος, 43 ετών, αποφυλακισμένος και μακροχρόνια άνεργος, βρήκε εργασία στον κλάδο
εστίασης.
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Theodoros, 43 years old, discharged, and long-term unemployed found employment in the sector of
hotels and restaurants.
•

Ο Ali, 42 ετών, μετανάστης από τη Συρία, 1 χρόνο αποφυλακισμένος, βρήκε εργασία ως
γαζωτής-ράφτης.

Ali, 42 years old migrant from Syria, discharged for 1 year, found employment as sewer.
•

Ο Souleiman, 52 ετών, 4 χρόνια άνεργος, μετανάστης από το Πακιστάν, βρήκε εργασία ως
εργάτης σε ιχθυοκαλλιέργειες.

Souleiman, 52 years old migrant from Pakistan, unemployed for 4 years, found employment as worker
in a fish farming.
•

Ο Jamal, 41 ετών, αιτών άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους, βρήκε εργασία ως λαντζιέρης.

Jamal, 41 years old asylum seeker for humanitarian reasons, found employment as cleaner.
•

Η Maggie, 35 ετών, αιτούσα άσυλο από τη Γκάνα, βρήκε εργασία ως εσωτερική οικιακή βοηθός.

Maggie, 35 asylum seeker from Ghana, found employment as live-in housekeeper.
•

Η Anne, 46 ετών, μετανάστρια από τη Σιέρρα Λεόνε, 10 μήνες άνεργη, βρήκε εργασία ως
εσωτερική οικιακή βοηθός και γηροκόμος.

Anne, 46 years old migrant from Sierra Leone, unemployed for 10 months, found employment as livein housekeeper and caregiver.
•

Η Luz, 49ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστρια από την Ονδούρα, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης στην καθαριότητα πολυκατοικιών.

Luz, 49 years old, head of single parent family from Onduras, found part-time as cleaner of block of
houses.
•

Η Barbara, 30 ετών, αιτούσα άσυλο από την Ουγκάντα βρήκε εργασία ως εσωτερική οικιακή
βοηθός και γηροκόμος

Barbara, 30 years old asylum seeker from Uganda, found employment as live-in housekeeper and
caregiver.
•

Η Αlina, 44 ετών, μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργη 15 χρόνια, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης ως καθαρίστρια κρεοπωλείου.

Alina, 44 years old, head of single parent family, unemployed for 15 years, found part-time
employment as cleaner in a butcher shop.
MARCH 2016
•

Ο Πέτρος, 54 ετών, 1 χρόνο άνεργος βρήκε εργασία μερικής απασχόλησης ως διερμηνέας
αραβικών.

Petros, 54 years old, unemployed for 1 year found part-time employment as interpreter in Arabic.
•

Ο Ηλίας, 56 ετών από την Αλβανία, 2,5 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία πλήρους απασχόλησης
ως λαντζιέρης σε φοιτητική εστία.

Ilias, 56 years old from Albania, unemployed for 2,5 years, found full-time employment as cleaner in a
student hall of residence.
•

Η Τατιάνα, 59 ετών από τη Βουλγαρία, αρχηγός μονογονεΐκής οικογένειας, 1 χρόνο άνεργη,
βρήκε εργασία ως διανομέας διαφημιστικών φυλλαδίων.

Tatiana, 59 years old from Bulgaria, head of a sigle-parent family, unemployed for 1 years, found
employment as leaflets distributer.
•

Η Καλλιόπη, 55 ετών, 4 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ως baby-sitter.

Kalliopi, 55 years old, unemployed for 4 years, found employment as baby-sitter.
•

Η Κατερίνα, 31 ετών απόφοιτη Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές, 1 χρόνο άνεργη,
βρήκε εργασία ως υπάλληλος εταιρείας ψηφιοποίησης.
Katerina,

31

years

old,

university

graduate

with
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postgraduate studies, unemployed for 1 years, found employment as officer in a digitalization
company.
•

Η Σοφία, 55 ετών, 10 χρόνια άνεργη, βρήκε
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

εργασία

ορισμένου χρόνου

μέσω

των

Sofia, 55 years old, unemployed for 10 years, found fixed-term employment through the programs of
OAED.
•

Η Αλεξάνδρα, 47 ετών, 3,5 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Alexandra, 47 years old, unemployed for 3,5 years, found fixed-term employment through the
programs of OAED.
•

Η Σίσσυ, 48 ετών, 10 χρόνια άνεργη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, βρήκε
εργασία ως εσωτερική γηροκόμος.

Sissy, 48 years old, unemployed for 10 years, victim of domestic violence, found employment as livein caregiver.
•

Ο Aljar, 20 ετών, αιτών άσυλο από τη Σιέρρα Λεόνε, 3 μήνες διαμένων στην Ελλάδα, βρήκε
εργασία ως καθαριστής.

Aljar, 29 years old, asylum seeker from Sierra Leona, residing for 3 months in Greece, found
employment as cleaner.
•

Η Seline, 28 ετών από την Ινδονησία, 1 χρόνο άνεργη, βρήκε εργασία ως οικιακή βοηθός και
baby-sitter.

Seline, 28 years old from Indonesia, unemployed for 1 year, found employment as housekeeper and
baby-sitter.
•

Η Katie, 34 ετών, αιτούσα άσυλο από την Κένυα, 2 χρόνια άνεργη, βρήκε εργασία ως babysitter.

Katie, 34 years old, asylum seeker from Kenya, unemployed for 2 years, found employment as babysitter.
•

Jiahny, 30 ετών από την Αλβανία, 5 χρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως υδραυλικός στην Κω.

Jiahny, 39 years old from Albania, unemployed for 5 years, found employment as plumber in Kos
island.
•

Ο Αμπντούλ 49 χρονών, από το Ιράκ, μετανάστης άνεργος βρήκε δουλειά ως διερμηνέας μετά
από πολύ προσπάθεια.

Abdul, 49 years old unemployed migrant from Iraq, found employment as interpreter after great effort.
•

Ο Μοχάμετ 37 χρονών, από το Πακιστάν, βρήκε δουλειά ως διερμηνέας στο ΔΟΜ (μερική
απασχόληση).

Mohamed, 37 years old from Pakistan, found part-time employment as interpreter for IOM.
•

Ο Αντρέας 26 ετών, από την Ελλάδα βρήκε δουλειά ως βοηθός μάγειρα.

Andreas, 26 years old from Greece, found employment as kitchen assistant.
•

Η Φατίμα 41 χρονών, από την Αλγερία, 2 μήνες άνεργη βρήκε δουλειά ως διερμηνέας στο ΙΟΜ.

Fatima, 41 years old from Algeria, unemployed for 2 months, found employment as interpreter for
IOM.
•

Ο Γιώργος 33 χρονών, άστεγος, 3 χρόνια άνεργος που δούλευε για ένα διάστημα ως πωλητής
στην ΣΧΕΔΙΑ βρήκε δουλειά ως υπάλληλος σε εταιρεία.

George, 33 years old, homeless, unemployed for 3 years, that worked for a certain period for SHEDIA
street paper as seller, found employment as employee in a company.
•

Η Doris 56 χρονών, από την Νιγηρία, 6 μήνες άνεργη βρήκε δουλειά ως υπάλληλος στο
Καρέλλειο Πρότυπο Κέντρο Alzheimer- ΜΚΟ Αποστολή και είναι πολύ ευχαριστημένη. Είναι μια
δουλειά που την ενδιαφέρει πολύ και την έψαχνε πολύ
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Doris, 56 years old from Nigeria, unemployed for 3 years, found employment in Karelio Caregiver
Center for people with Alzheimer of the NGO Apostoli. She is very satisfied because this is a job that
she is really interested in and she was searching for a long time.
•

Η Ελένη 52 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκή οικογένεια, 2,5 χρόνια άνεργη
βρήκε δουλειά ως babysitter.

Eleni, 52 years old, with low qualifications, head of single-parent family, unemployed for 2,5 years,
found employment as baby-sitter.
•

Ο Juan, 32 χρονών, αιτών άσυλο από το ElSalvador βρήκε εργασία ως εσωτερικός φροντιστής
οικίας και κτήματος στην Λαμία.

Juan, 32 year- old asylum seeker from El Salvador found employment as live-in housekeeper and
farmer in Lamia.
•

Η Μαρία, 38χρονη δασκάλα, αιτούσα άσυλο από το ElSalvadorβρήκε απασχόληση ως εσωτερική
οικιακή βοηθός μαζί με τον σύντροφό της, στην Λαμία.

Maria 38 year-old teacher, asylum seeker from El Salvador found employment with her companion as
live-in housekeeper in Lamia.
APRIL 2016
•

H Ludmila, 46 ετών, άνεργη μετανάστρια
απασχόλησης ως οικιακή βοηθός.

από την Πολωνία,

βρήκε

εργασία

πλήρους

Ludmila, 46 years old unemployed migrant from Poland, found full-time employment as housekeeper.
•

Ο Mohammad, 58 ετών, μακροχρόνια άνεργος μετανάστης από το Πακιστάν, βρήκε εργασία
μερικής απασχόλησης σε εταιρία καθαρισμού.

Mohammad, 58 years old, long-term unemployed migrant from Pakistan, found part-time employment
in a cleaning company.
•

Η Μίνα, 52 ετών, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, βρήκε
εργασία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο.

Mina, 52 years old, head of single-parent family, mother of 2 minors, found employment as hotel
maid.
•

Η Zina, 35 ετών, 6 μήνες άνεργη μετανάστρια από την Αίγυπτο, βρήκε εργασία σε εταιρία
καθαρισμού.

Zina, 35 years old, unemployed migrant from Egypt, found employment in a cleaning company.
•

Ο Ilia, 21 ετών, 6 μήνες άνεργος, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Αλβανία, βρήκε εργασία
ως λαντζιέρης σε εστιατόριο.

Ilia, 21 years old, unemployed for 6 months, second generation migrant from Albania, found
employment as cleaner in a restaurant.
•

Η Sivila, 38 ετών, 9 μήνες άνεργη μετανάστρια από τη Νιγηρία, βρήκε εργασία μερικής
απασχόλησης σε εταιρία καθαρισμού.

Sivila, 38 years old, unemployed for 9 months, migrant from Nigeria, found part-time employment in
a cleaning company.
•

Ο Stivie, 46 ετών, μακροχρόνια άνεργος μετανάστης από τη Νιγηρία, βρήκε εργασία ως εργάτης
σε αποθήκη επίπλων.

Stivie, 46 years old, long-term unemployed migrant from Nigeria, found employment as worker in a
furniture storehouse.
•

Ο Πέτρος, 54 ετών, μακροχρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως φύλακας αρχαιολογικού χώρου με
σύμβαση ορισμένου χρόνου & ως διερμηνέας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Petros, 54 years old, long-term unemployed found employment as archeological site guard with fixed
term and as interpreter for a Non Governmental
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Η Kiki, 59 ετών, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, βρήκε
εργασία σε εταιρία καθαρισμού.

Kiki, 59 years old, head of single-parent family, mother of one minor, found employment in a cleaning
company.
•

Ο Success, 21 ετών, αιτών άσυλο από τη Δυτική Σαχάρα, 2 μήνες στην Ελλάδα, διαμένων
στο Camp του Ελαιώνα, βρήκε εργασία ως Reception και υπάλληλος γενικών καθηκόντων σε
ξενοδοχείο στη Σίφνο.

Success, 21 years old, asylum seeker from Western Sahara, resident of Greece the last two months in
Eleonas camp, found employment as receptionist and employee of general tasks in a hotel in Sifnos.
•

Η Silvie, 43 ετών, μακροχρόνια άνεργη μετανάστρια από τη Γκάνα, βρήκε εργασία σε εταιρία
καθαρισμού.

Silvie, 43 years old, long-term unemployed migrant from Ghana, found employment in a cleaning
company.
•

Η Ziza, 35 ετών από την Αίγυπτο, νεοεισερχόμενη στην αγορά εργασίας, βρήκε εργασία ως
διερμηνέας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Ziza, 35 years old, from Egypt, new entrant to the job market found employment as interpreter for a
Non Governmental Organization.
•

Ο Wessie, 41 ετών, αιτών άσυλο από τη Νιγηρία, μακροχρόνια άνεργος πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, βρήκε εργασία ως λαντζιέρης σε εστιατόριο στη Ζάκυνθο.

Wessie, 41 years old, asylum seeker from Nigeria, long-term unemployed university graduate, found
employment as cleaner in a restaurant in Zakynthos
•

Ο Ezak, 26 ετών, αιτών άσυλο από τη Λιβερία, μακροχρόνια άνεργος, βρήκε εργασία ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο στη Ζάκυνθο.

Ezak, 26 years old, asylum seeker from Liberia, long-term unemployed, found employment as cleaner
in a restaurant in Zakynthos
•

Ο Kalamba, 37 ετών, μακροχρόνια άνεργος αιτών άσυλο από την Γκάμπια, βρήκε εργασία ως
λαντζιέρης σε εστιατόριο.

Kalamba, 37 years old, long term unemployed, asylum seeker from Gambia, found employment as
cleaner in a restaurant.
•

Η Τασία, 37 ετών, μακροχρόνια άνεργη, αναλφάβητη, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας,
μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, βρήκε εργασία ορισμένου χρόνου μέσω των προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Tasia, 37 years old, long term unemployed, illiterate, head of single-parent family, mother of 3
minors, found employment in Greece’s Unemployment Office Social Programmes with a fixed term
contract.
•

Η Carmen, 36ετών, μακροχρόνια άνεργη αιτούσα άσυλο από τη Δομινικανή Δημοκρατία, βρήκε
εργασία ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο στη Μυτιλήνη.

Carmen, 36 years old, long term unemployed, asylum seeker from Dominican Republic, found
employment as hotel maid in Mytilini.
•

Ο Μάρου, 27 ετών, αιτών άσυλο με απολυτήριο δημοτικού από την Γουϊνέα βρήκε εποχιακή
εργασία ως βοηθός κουζίνας σε εστιατόριο.

Marrow, 27 years old, asylum seeker from Guinea found seasonal employment as kitchen assistant in
a restaurant.
•

Ο Σπένσερ, 26 χρονών, αιτών άσυλο από την Νιγηρία, κάτοχος Master(MSc), βρήκε εργασία ως
σερβιτόρος.

Spencer, 26 years old asylum seeker from Nigeria, holding a master’s degree, found employment as a
waiter.
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H Σωτηρία, 33 ετών, 7 μήνες άνεργη, απόφοιτη ΤΕΕ Λογιστικής, βρήκε εργασία ορισμένου
χρόνου μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Sotiria, 33 years old, unemployed for 7 months, graduate of a Professional School in Accounting,
found employment in Greece’s Unemployment Office Social Programmes with a fixed term contract.
* The informative kit provided by PRAKSIS Employability & React Projects on the April 15th, 2016
event, informing that asylum seekers residing in Greece are permitted to legally work overcoming
all the bureaucratic procedures that impeded their equal access to employment. According to the
asylum seekers that managed to get employed this month the informative kit was of great
assistance to them, since neither employers nor a great number of public authorities was promptly
informed about the change of the law.
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