


Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλογών 
στην Ελλάδα 

•  Ιδρύθηκε το 2004 ως ο µοναδικός φορέας που 
θα ένωνε την κοινότητα και θα ισχυροποιούσε 
τη φωνή και τη θέση της αλβανικής 
κοινότητας στην Ελλάδα για την ισότιµη 
ένταξη και συµµετοχή τους στην ελληνική 
κοινωνία. Νοµιµοποιήθηκε το 2006 µε αρ. 
απόφασης 476 από το Πρωτοδικείο Αθηνών.   



Οµοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων 
Στην Ελλάδα 

•  Από το 2008 µέχρι το 2013, η Οµοσπονδία είχε µια κάµψη 
στης δραστηριότητες της.  

•  Από το 2013 µέχρι σήµερα, µε την νέα προεδρία, την αλλαγή 
πολίτικης και τακτικής, πλαισιώνοντας και την δεύτερη γένια 
η Οµοσπονδία έκανε ένα µεγάλο βήµα, καταφέρνοντας έτσι να 
ένωση τους Συλλόγους, που σήµερα αριθµούν 25. 

•  Έχει δικά της γραφεία,  έφερε των κόσµο ποιο κοντά και τον 
εξυπηρετεί σε µείζονα θέµατα οπός η νοµιµοποίηση και αλά. 



Διοικητικό	  
Συμβούλιο	  

Αντιπροσωπία	  	  

Γενική	  
Συνέλευση	  



Σκοποί της Οµοσπονδίας είναι: 
•  η βαθµιαία κατανόηση ανάµεσα στους συλλόγους των Αλβανών µεταναστών στην 
Ελλάδα, η συνεργασία και η κοινή τους δράση µε σκοπό την ένταξη των 
µεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, µε τη διατήρηση παράλληλα της 
πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας τους 

•  η ένταξη τον Αλβανών µεταναστών στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή κοινωνία, 
και ιδίως η νοµιµοποίηση της εργασίας και παραµονής των στην Ελλάδα, η ισότητα 
ενώπιον του νόµου, η µάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και άλλων γλωσσών 
που βοηθούν την επαφή και επικοινωνία µε την παγκόσµια επιστήµη και τέχνη, η 
ισότητα στον εργασιακό χώρο, το σχολείο και την εκπαίδευση καθώς και στις 
δηµόσιες υπηρεσίες 

•  η καλλιέργεια πνεύµατος φιλίας ανάµεσα στους Αλβανούς, τους Έλληνες και σε 
κάθε άλλη εθνικότητα µεταναστών στην Ελλάδα 

•  η συνεργασία µε τους κυβερνητικούς µηχανισµούς, τις µη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τα συνδικάτα στην υπηρεσία της ταχείας ένταξης των µεταναστών 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη  

•  η υπεράσπιση και καταχώρηση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
δικαιωµάτων των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα 



Σκοποί της Οµοσπονδίας είναι: 
•  η δράση ενάντια στο έγκληµα, της φυλετικές και εθνικές διακρίσεις, 
ενάντια στις νοµικές ελλείψεις και τις γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες που 
υπόκεινται οι µετανάστες  

•  η διατήρηση της ταυτότητας των Αλβανών µεταναστών, της γλώσσας, του 
πολιτισµού, των παραδόσεων και τον εθίµων της Αλβανίας  

•  η αύξηση της αλληλεγγύης µεταξύ των µεταναστών, της γλώσσας, του, του 
πολιτισµού, των παραδόσεων και των εθίµων της Αλβανίας  

•  η αύξηση της αλληλεγγύης µεταξύ των µεταναστών, η ενίσχυση των συλλόγων 
ανά περιοχή καταγωγής των µεταναστών και η ενίσχυση την δραστηριοτήτων 
τους 

•  η παροχή βοήθειας στα σωµατεία-µέλη καθώς και στα µέλη τους  
•  η επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα σωµατεία και ενώσεις σωµατείων που 
επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 



Δραστηριότητα  
•  Ενηµέρωση πάνω σε νοµικά θέµατα που αφορά άµεσα την 
Αλβανική Κοινότητα, οπός Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Εντάξεις και Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας , το οποίο 
περιλαµβάνει video promotion, ηµερίδες, ενηµέρωση µε ειδικούς.  

•   Υλοποίηση εκδηλώσεων για τις Εθνικές Γιορτές. 
•  Οργάνωση και συµµετοχή σε διεθνές φεστιβάλ 
πολυπολιτισµικότητας και αντι-ρατσιστικά φεστιβάλ.  

•  Δραστηριότητες σε φιλανθρωπικό έργο, µε την συλλογή από 
δωρεές, ρουχισµού, τροφίµων και φαρµάκων, τα οποία 
διανεµήθηκαν σε ανθρώπους, οικογένειες και ευπαθές οµάδες. 

•  Στο τοµέα της παιδείας, δραστηριοπιούµαστε στην δωρεάν 
εκµάθηση της Αλβανικής, Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, 
ταυτόχρονα και των παραδοσιακών χορών.   



Στόχος  
•  Ενδυνάµωση της Αλβανικής Κοινότητας και κατάλληλη 
ένταξη στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία.   

•  Διατήρηση της κουλτούρας, των εθίµων, των παραδόσεων και 
της γλώσσας 

•  Συνεργασία µε ανάλογους οργανισµούς και ΜΚΟ στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.   

•   Σύσφιξη των σχέσεων της Αλβανικής Κοινότητας µε το 
Ελληνικό και Αλβανικό κράτος 

•  Να γίνει Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως στης διµερής σχέσης 
Ελλάδας Αλβανίας σε όλους τους τοµείς.  


