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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

Στη Λάρισα σήμερα 12-07-2021 ηµέρα της εβδοµάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.µ., το 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση 

ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 30524/07-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

Δεληγιάννη Δημήτριου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 60/2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Δεληγιάννης Δημήτριος ως 

Πρόεδρος, 2) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Απρίλη Αγορίτσα, 4) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 5) 

Παπαδούλης Γεώργιος, 6) ALGABRI SAMAHER, 7) AL BAYATI HUSEIN, AL TABEY 

AHMED, 9) SAVO GULISTAN και 10) AL WAHLI AHMAD. 

 

Επίσης προσκλήθηκαν, παρακολούθησαν τη διαδικασία και συμμετείχαν: 

Παπαπαρίσης Απόστολος, Διοικητής Δομής Κουτσόχερου 
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Ύπατη Αρμοστία 

Παπανικολάου Γιώργος, Εκπρόσωπος ΔΗ.ΚΕ.Λ. 

Μαρία Κάλφα, Υπεύθυνη Έργου ESTIA 2021  

Μακρή Δήμητρα, Μέλος Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.Λ. 

Κόκκα Ράνια, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ) 

Χριστίδου , Υπεύθυνη Διασύνδεσης Προγράμματος ‘’ΗΛΙΟΣ’’ με τους Δήμους 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Ενημέρωση δράσεων ένταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη – αποτίμηση στα πλαίσια του 

Προγράμματος ESTIA 2021. 

 

Εισηγήτρια Μαρία Κάλφα, Υπεύθυνη Έργου ESTIA 2021. 

Υπήρξε συνοπτική παρουσίαση των δράσεων ένταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη - αποτίμηση 

στα πλαίσια του Προγράμματος ESTIA 2021, ως εξής: 

«Ενημέρωση Δράσεων Ένταξης Που Βρίσκονται σε Εξέλιξη- Αποτίμηση στα πλαίσια του 

Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» 

Η ΔΗΚΕΛ συμμετέχει και υλοποίει προγράμματα για την ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών 

κοινωνικής παρέμβασης. Βασικός στόχος είναι να προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες με κοινωνικό 

πρόσημο, ενισχύοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι εργαζόμενοι γονείς, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι μετανάστες και οι άστεγοι. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς με κοινούς 

προγραμματικούς στόχους και κοινά προβλήματα ανά την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή 

εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και την αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων που δίνουν 

τα διαθέσιμα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. 

ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία 
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Σκοπός του προγράμματος, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους 

αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα 

με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται: 

 Προσωρινή Φιλοξενία 

Παροχή στέγασης σε ογδόντα οκτώ (88) Διαμερίσματα, με την συνολική δυναμικότητα των 

διαμερισμάτων να ορίζεται στις τετρακόσιες είκοσι (420) θέσεις. 

 Υγειονομική Περίθαλψη 
o Νοσοκομεία 

o ΤΟΜΥ 

o ΙΚΑ 

o Πρόσβαση στο Κοινωνικό  Οδοντιατρείο 

o Πρόσβαση στο Κοινωνικό Οφθαλμίατρο 

o Δωρεάν Φυσικοθεραπείες σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές των ΚΑΠΗ ( 

Παραπέπονται στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους  ΚΑΠΗ) 

 ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
o Κοινωνική ασφάλιση -ΑΜΚΑ 

o Εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης -ΟΑΕΔ 

o Εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο (ΑΦΜ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ) 

o Τραπεζικός Λογαριασμός 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
o Εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης -Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. (Σε όλα τα σχολεία της Λάρισας και όχι μόνο σε τάξεις 

υποδοχής.) Ποσοστό Εγγραφών  100%  

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.  

 Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί 

 Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης 

Δράσεις Ένταξης σε Εξέλιξη 

HORIZON-EASYRIGHTS 

Ο πρωταρχικός στόχος του EASYRIGHTS είναι η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα συν-

δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο, στο οποίο διάφοροι φορείς που ανήκουν στο τοπικό σύστημα 

διακυβέρνησης μπορούν να συνεργαστούν για την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των 

δημόσιων (προνοιακών) υπηρεσιών που προσφέρονται στους μετανάστες. 

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να υπάρξει βελτίωση τόσο στο γενικό πλαίσιο όσο και στην 

εξατομίκευση των δικαιούχων, να ενισχυθούν οι μελλοντικοί δικαιούχοι των υφιστάμενων 

υπηρεσιών για καλύτερη πρόσβαση και ευκαιρίες και να συμμετάσχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 

κοινές και αποτελεσματικές προσπάθειες συν-δημιουργίας, διευκολυνόμενες από τη χρήση 

hackathons.  
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Μια πλατφόρμα easyRights - με το διπλό ρόλο της "συγκέντρωσης των τοπικών φορέων" και της 

"συλλογής υπηρεσιών online και offline" – θα αναπτυχθεί σε τέσσερις πιλοτικές τοποθεσίες 

(Μπέρμιγχαμ, Λάρισα, Παλέρμο και Βαλένθια). 

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα easyRights μπορεί να υποστηρίξει τους μετανάστες στην 

αναζήτηση απαντήσεων σε διαφορετικές ανάγκες, καθιστώντας τους πιο αυτόνομους – 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό – από τη γραφειοκρατία πρώτου επιπέδου, εξοικονομώντας χρόνο 

τόσο για μετανάστες όσο και για προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών και μειώνοντας το κόστος για 

τη δημόσια διοίκηση. 

In2C 

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού τομέα, 

μέσω μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους στον 

τομέα εργασίας και στη δικτύωση με τους εργοδότες που θα συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του 

In2C. 

Οι δραστηριότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης, αναγνώριση καλών 

πρακτικών, αναγκών αγοράς και εμποδίων στον κατασκευαστικό τομέα, εκπαιδευτικά 

προγράμματα (βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων ειδικότητας, υποχρεώσεις στον εργασιακό χώρο, 

εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, κλπ) και συναντήσεις μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων 

απασχολούμενων.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να ενεργοποιηθούν 400 υπήκοοι τρίτων χωρών, 400 

εργοδότες και 200 λοιποί φορείς (εκπαιδευτικοί, ΜΚΟ, κλπ). 

Δράσεις Ένταξης 2018-2020 (Ενδεικτικά) 

 Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Κων/νου - Κέντρο Κοινότητας Προσφύγων  
o Μαθήματα Ελληνικών, Συνεργασία με  ΚΕΘΕΑ (2018,2019,2020), Συνεργασία με 

ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος mingle 

του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

o Μαθήματα Αγγλικών σε εφήβους (3 τμήματα ετήσια) 

o Δημιουργική απασχόληση ενηλίκων  

o Πολιτιστικές διαδρομές  σε μουσεία και αξιοθέατα της πόλης 

o Συνεργασία με τα ΤΟΜΜΥ – Ενημερωτικές Δράσεις με θέμα την υγεία 

(Καθημερινή Υγιεινή, Στοματική Υγιεινή, Εμβολιασμοί, κτλ) 

o Ενημερωτικές ημερίδες για θέματα φορολογικά, εύρεσης εργασίας, σύνταξη 

βιογραφικού σημειώματος, κτλ) 

o Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 

 Δράσεις στοχευμένες σε  γυναίκες  
o Μαθήματα Υoga,  

o  Μαθήματα κοπτικής-ραπτικής 

o Μαθήματα χειροτεχνίας 

 Δράσεις για παιδιά 
o Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα του ιδρύματος “FC BARCELONA” : Μια 

μπάλα για τα παιδιά. (Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων, 

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) 
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o Συνεργασία με UNICEF, Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Λαρισαίων: Διαδραστικό 

 εργαστήρι με συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων « Ένα χαλί γεμάτο χαμόγελα» -

Μάρτιος 2019 

o Συμμετοχή όλων των παιδιών στην Κατασκήνωση στην Πόλη . (Επισκέψεις στο 

Διαχρονικό μουσείο, στην Πινακοθήκη, ιππικός όμιλος, κτλ) 

o Δράσεις παρέμβασης και ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία με στόχο την 

κοινωνική ενσωμάτωση και θέματα διαφορετικότητας ανταλλαγής κουλτούρας 

o Φεστιβάλ Πηνειού 

o Πάρκο Ευχών 

o Συμμετοχή ανηλίκων σε Αθλητικές  Ακαδημίες (μπάσκετ- βόλεϊ- στίβο- τζούντο) 

o Ένταξη παιδιών στα ΚΔΑΠ  του Δήμου Λαρισαίων 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση, ρώτησαν και τοποθετήθηκαν οι κ. Πρόεδρος Δεληγιάννης 

Δημήτριος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, σχετικά με το πόσα παιδιά είναι 

ενταγμένα στα σχολεία της περιοχής, πόσα έχουν συνεχή φοίτηση και αν δείχνουν ενδιαφέρον, 

πόσες και ποιες γλώσσες υποστηρίζονται.  

 

Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις από κ.κ. Παπαπαρίση Απόστολο, Κάλφα Μαρία, Μακρή 

Δήμητρα, Κόκκα Ράνια: Δεν υπάρχουν μεταφραστές μόνο για φαρσί και αουντί. Παρακολουθούν 

120 παιδιά από το ESTIA 2021 αλλά η συμμετοχή είναι ελλιπής για λόγους που έχουν σχέση με 

την πανδημία ενώ δεν υπάρχει και ο εξοπλισμός για εξ αποστάσεως εκπαίδευση Το Υπουργείο 

είναι ενήμερο. Αρχικά γονείς και παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον όμως σύντομα απομακρύνονται. 

Υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν ελληνικά, θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν πολύ 

καλούς βαθμούς. 

 

2. Ενημέρωση δράσεων ένταξης που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δομή Προσωρινής 

Φιλοξενίας Κουτσόχερου. 

 

Εισηγητής Παπαπαρίσης Απόστολος, Διοικητής Δομής Κουτσόχερου. 
 

Δράσεις και Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης στη Δομή Φιλοξενίας Π.Τ.Χ Αιτούντων 

Άσυλο Κουτσόχερου Λάρισας 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του κοινωνικού και πολιτισμικού 

πλαισίου της χώρας αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία 

και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ανήλικους - 

ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση 

στη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών και δράσεις για την προώθηση της 

πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας. 
 

Τυπική εκπαίδευση: Πραγματοποιείται σε σχολεία της Λάρισας, Μάνδρας και Κοιλάδας. Όλες οι 

Τάξεις Υποδοχής της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης λειτουργούν από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ασύγχρονη 

και κατά περιπτώσεις σύγχρονη. 

Μη τυπική εκπαίδευση: Πραγματοποιείται εντός της Δομής όπου παραδίδονται μαθήματα σε 

παιδιά, άνδρες και γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα: 

- Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας συμπεριλαμβανομένου στοιχείων 

ελληνικής- ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού.   
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- Μαθήματα υποστήριξης στο δημόσιο σχολείο με στόχο την υποστήριξη των μαθητών σε 

εργασίες για το σπίτι. 

- Μαθήματα στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά με στόχο την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τεχνολογικής γνώσης, τη βελτίωση δεξιοτήτων, και ενίσχυση 

της σχολικής επίδοσης. 

- Ψηφιακή Πλατφόρμα εκμάθησης γλώσσα Akelius μέσω της χρήσης διαδραστικών 

πολυμέσων 

- Δημιουργία και ανανέωση υλικού εκπαιδευτικής ιστοσελίδας η οποία περιέχει 

εκπαιδευτικό υλικό και είναι  προσβάσιμη σε όλους.  

- Διανομή κάρτα μαθητή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθητή για τη 

διαδικασία μετεγγραφής του σε άλλο σχολείο, κατόπιν της πιθανής μεταφοράς του από τη Δομή.  

Δημιουργική απασχόληση: Η δημιουργική απασχόληση  παιδιών, εφήβων και γυναικών 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης. Δραστηριότητες όπως 

ζωγραφική, καλλιτεχνικά, ομαδικές συζητήσεις, προβολή ταινιών, projects/workshops, αθλήματα 

και επιτραπέζια παιχνίδια, υλοποιούνται σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμένα: 

- Εκπαιδευτικές Εκδρομές: Δράσεις εκτός της δομής με στόχο την αλληλεπίδραση μεταξύ 

αλλοδαπών και ντόπιων πολιτών και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μηχανισμό 

ένταξης.  

-  Εργαστήρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος με στόχο την υποστήριξη των 

συμμετεχόντων να ενταχθούν στην αγορά της εργασίας. 

- Ενημερωτικές Ημερίδες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. 

- Ομάδες Συζήτησης με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων  των συμμετεχόντων με θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, παγκόσμιες ημέρες, 

ευρωπαϊκοί θεσμοί και πρακτικές. 

- Εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν τη διαπολιτισμικότητα και 

πραγματοποιούνται σε εθνικές εορτές διαφόρων εθνικοτήτων.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

Πρόγραμμα ΙΝ2C: Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ είναι ο συντονιστής του προγράμματος  “In2C- 

Integration of TCNs in the Construction sector”, έργου χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ασύλου 

και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Για 

πολλούς υπηκόους τρίτων χωρών, οι κατασκευαστικές εργασίες είναι η είσοδος στην αγορά 

εργασίας. Το In2C στοχεύει στη διευκόλυνση και προώθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής 

ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων-χωρών στην αγορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα μέσω 

μιας ολοκληρωμένης κατάρτισης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

χωρών υποδοχής στον τομέα της εργασίας τους και στη δικτύωση εργοδοτών, που θα 

δραστηριοποιηθούν ενεργά στις δραστηριότητες του In2C. Οι εκπαιδευμένοι υπήκοοι τρίτων-

χωρών θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους μέσω ενός ηλεκτρονικού 

εργαλείου αξιολόγησης και να λάβουν πιστοποιητικό, το οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί ή να 

μεταφορτωθεί σε σχετικές πλατφόρμες της ΕΕ. 

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής 

Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: ΚΕΚ Δήμητρα, Δήμος Λαρισαίων, Fundacion Laboral 

de la construccion (Ισπανία), Documenta (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων 

Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), Mediterranean Management Centre (Κύπρος), Folkuniversitetet 

(Σουηδία), Sverige Stroj AB (Σουηδία) 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Συνεργασία Πανεπιστημίου της Βασιλείας και 

ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για 

πρόγραμμα Άσκησης στο Κουτσόχερο Λάρισας. 



Σελίδα 6 από 8 

 

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα άσκησης για πρώτη φορά σε δομή μεταναστών - 

προσφύγων στην Ελλάδα επιχειρεί το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας (Ελβετία) και το  Εργαστήριο 

Ψυχολογίας της Άσκησης & Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 

πρόγραμμα θα διαρκέσει 2 χρόνια και θα μελετήσει τις επιδράσεις της άσκησης και του 

αθλητισμού στην ψυχική υγεία, στη φυσική κατάσταση και σε δείκτες καρδιαγγειακών κινδύνων σε 

διαμένοντες της Δομής Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου στο Κουτσόχερο, Λάρισα.  

Σήμερα, η άσκηση και ο αθλητισμός έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία ενός 

ευρέος φάσματος ψυχολογικών διαταραχών. Σε ασθενείς όμως με μετατραυματικό στρες, υπάρχουν 

πολύ περιορισμένες έρευνες και οι μελέτες με συμμετέχοντες  αιτούντες ασύλου είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες. Αυτή τη φορά, στη Δομή του Κουτσόχερου Λάρισας με τη συμμετοχή μεγαλύτερου 

δείγματος και την υιοθέτηση ενός αρτιότερου πολυμεθοδολογικού ερευνητικού σχεδιασμού, το 

εγχείρημα προσφέρει άσκηση σε ομάδες ανδρών και γυναικών, πέντε μέρες την εβδομάδα με 

ειδικευμένους στο θέμα Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑΑ ΠΘ και του 

Τμήματος Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Βασιλείας.  

Το πρόγραμμα  χρηματοδοτείται από το Ελβετικό Κέντρο Διεθνών Σπουδών (Swiss 

Network for International Studies) και το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας (University of Basel) και 

διοργανώνεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά 

από έγκριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικές συναλλαγές. 

 Παρέχεται υποστήριξη στην πρόσβαση σε φορείς δημόσιας υγείας, δημόσιες 

υπηρεσίες, τραπεζικές συναλλαγές π.χ. ραντεβού με νοσοκομεία, έκδοση ΠΑΑΥΠΑ (πρόδρομος 

του ΑΜΚΑ), έκδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο, βοήθεια στην έκδοση ΑΦΜ, έκδοση ηλεκτρονικού 

παραβόλου για έκδοση διαβατηρίου.  

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

 

Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη την οποία ετοίμασε η Υφυπουργός κ. Σοφία 

Βούλτεψη βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της διαμόρφωσής της και θα λάβει τη μορφή 

νομοσχεδίου που θα οδηγηθεί στη Βουλή το Φθινόπωρο. Θα περιλαμβάνει προενταξιακό στάδιο 

σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΕΕ για «έγκαιρη δράση» και νέο πρόγραμμα σπουδών. Το νέο 

πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει πέραν των γνωστών (ελληνομάθεια, γλωσσομάθεια, 

δεξιότητες) και την εξοικείωση με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τους δημοκρατικούς θεσμούς, 

την ισότητα των φύλων και την αποφυγή κάθε μορφής βίας.  

Βρισκόμαστε σε χρηματοδοτικό κενό, καθώς το προηγούμενο πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί 

και το νέο (2021 -2027) τελεί υπό ψήφιση, οπότε τα κονδύλια των ευρωπαϊκών Ταμείων θα 

αρχίσουν να εκταμιεύονται από το τέλος του χρόνου. Ήδη έχουν υποβληθεί τα τεχνικά δελτία για 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Ωστόσο, η Ένταξη έχει περιληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα θα είναι 

διαθέσιμα από τον Σεπτέμβριο. Ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

ακολούθως να προχωρήσουμε με τα ευρωπαϊκά Ταμεία. 

Στο μεταξύ η Υφυπουργός κ. Σοφία Βούλτεψη αρμόδια για την Ένταξη έχει ετοιμάσει 

σειρά προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης, που σε πρώτη 

φάση θα εφαρμοστεί σε μια σειρά περιφερειών, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλία. 

Μία από τις Δομές που έχουν επιλεγεί είναι και αυτή του Κουτσόχερου. Μέσα σ’ αυτόν τον 

μήνα θα υπάρξει συνεργασία μας με την κ. Υφυπουργό και τον ΔΟΜ, προκειμένου να καταρτιστεί 

το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η διαδικασία της πρακτικής και οι όροι και τα κίνητρα για την 

απασχόληση των ωφελουμένων σε αγροτικές εργασίες. Θα χρειαστεί χωρίς αμφιβολία η εμπλοκή 

των τοπικών παραγόντων και η συμβολή τους για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 

προγράμματος. 



Σελίδα 7 από 8 

 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ανηλίκων η κ. υφυπουργός έχει υπογράψει μνημόνιο τριετούς 

συνεργασίας με τη UNISEF, που θα προσφέρει άτυπη εκπαίδευση και μια γέφυρα για την ομαλή 

μετάβαση στην τυπική εκπαίδευση και στο δημόσιο σχολείο. 

 

- Παρενέβησαν στη συζήτηση, ρώτησαν και τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Απρίλη Ρίτα, Παπαπαρίσης 

Απόστολος, Παπαδούλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δεληγιάννης Δημήτριος, σχετικά με τη 

λειτουργία της Δομής, τις δράσεις, την φοίτηση στα σχολεία, αν υπήρχε στη διάρκεια της 

πανδημίας εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τι ισχύει για τις τραπεζικές συναλλαγές.  

- Επισημάνθηκε ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται στήριξη 

για να υπάρχει ισοτιμία. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τη ΔΗ.ΚΕ.Λ., το πρόγραμμα ESTIA 

και την Δομή του Κουτσόχερου.  

 

- Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις από κ.κ. Παπαπαρίση Απόστολο, Μακρή Δήμητρα, Βούλγαρη 

Σωτήριο όπου αναφέρθηκε ότι υπάρχουν δράσεις αλλά με μικρή συμμετοχή λόγω της 

πανδημίας αλλά και των τεχνικών δυσκολιών στη Δομή. Λειτουργούν πρωινά και 

απογευματινά σχολεία και φροντιστηριακές δομές. Υπάρχει ΑΤΜ για εξυπηρέτηση στο 

Κουτσόχερο. Υπάρχει στήριξη προς τους πρόσφυγες.  

 

-  

3. Συζήτηση για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου ένταξης Προσφύγων και 

Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων. 

 

Δεν συζητήθηκε. 

 

Παρενέβησαν και τοποθετήθηκαν οι κ. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Παπαπαρίσης 

Απόστολος, Παπανικολάου Γιώργος, Πρόεδρος Δεληγιάννης Δημήτριος: Να βρεθεί τρόπος 

διάθεσης του στρατηγικού Σχεδίου Ένταξης και μέσα στη Δομή για να υπάρχει και η γνώμη την 

μεταναστών. Το Σχέδιο Ένταξης θα αλληλεπιδράσει με το Σχέδιο Ένταξης του κράτους. Έγινε 

διανομή της εισήγησης στα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΜΠ με την παράκληση να μοιραστεί σε όλους 

τους πρόσφυγες και μετανάστες. Τα μέλη του ΣΕΜΠ να επικοινωνήσουν με τους ομοεθνείς τους, 

μέσα και έξω από τη Δομή και να τους ενημερώσουν. Το Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε. 

 

Ο κ Παπανικολάου Γιώργος, Εκπρόσωπος ΔΗ.ΚΕ.Λ. ανέφερε επίσης ενημερωτικά ότι γίνονται 

πρόοδοι σε σχέση με την πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, για 

απ΄ ευθείας έκδοση διαφόρων εγγράφων όπως βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ληξιαρχικές πράξεις 

κλπ. 

 
Από τον μεταφραστή του συμβουλίου AL TABEY AHMED έγινε συνοπτική αναφορά 

καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και αποφασίστηκε 

η κατάθεση από τους πρόσφυγες - μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 

στο επόμενο Συμβούλιο, λίστας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και τις ανάγκες 

τους. 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ALGABRI SAMAHER 

AL BAYATI HUSEIN  

AL TABEY AHMED 

SAVO GULISTAN 

AL WAHLI AHMAD 

 


