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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 19-01-2022 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.µ., το 

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

ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 1147/13-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

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

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

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

Αθανάσιος, 6) Παπαδούλης Γεώργιος και 7) JIHAD MAYTHAM. 

 

Επίσης προσκλήθηκαν, παρακολούθησαν τη διαδικασία και συμμετείχαν οι κ.κ : 

 

 Μαρίνου Ελένη, Υπεύθυνη προσωπικού του προγράμματος ESTIA (ΔΗ.ΚΕ.Λ.) 

 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Ύπατη Αρμοστία 

 Χριστίδου Χριστίνα, Συντονίστρια του πυλώνα ευαισθητοποίησης του Διεθνή Οργανισμού 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 Παπαϊωάννου Ειρήνη, Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια 

 Μάγειρα Δήμητρα, Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια 

 Μαργαρίτη Μαρία, μεταφράστρια 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Ετήσια έκθεση του ΣΕΜΠ. 

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. Δεληγιάννης Δημήτριος ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. 

για την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων προς ενημέρωση – συζήτηση της 

ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ), στην οποία 

καταγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν 

στον δήμο μας σε θέματα ένταξης, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν καθώς και οι δράσεις προς 

υλοποίηση. 

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Λαρισαίων. 

Ετήσια Έκθεση 

 

 Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Λαρισαίων 

συστάθηκε την 23η Μαρτίου του έτους 2021 με την υπ’ αριθμόν 60/2021 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

 Σκοποί και στόχοι του ΣΕΜΠ  α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του 

οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές 

ή τη δημοτική αρχή, β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη 
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τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, 

εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης 

συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με 

τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του 

τοπικού πληθυσμού, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 78 του ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του ν.4555/2018.  

 

 Το ΣΕΜΠ του Δήμου Λαρισαίων συνεδρίασε τέσσερεις φορές κατά το έτος 2021, την 19η 

Μαΐου (αρ. πρωτ. 20871/14-05-2021), την 12 Ιουλίου (αρ. πρωτ. 30524/07-07-2021), την 29η 

Σεπτεμβρίου (αρ. πρωτ. 41943/24-09-2021) και την 20η Οκτωβρίου (αρ. πρωτ. 45649/15-10-2021). 

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων καταγράφηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο σε θέματα ένταξης, οι 

δράσεις που υλοποιήθηκαν και οι δράσεις προς υλοποίηση.   

 

  

Προβλήματα- Εμπόδια  Δράσεις-παρεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν προς την 
επίλυση των προβλημάτων  

Δράσεις προς υλοποίηση   

Απουσία προγραμμάτων 
ενίσχυσης γλωσσικών 
δεξιοτήτων και εκμάθησης 
της Ελληνικής Γλώσσας. 

 Λειτουργία τμημάτων 
εκμάθησης της 
Ελληνικής Γλώσσας σε 
Συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 
(2018,2019,2020). 
 

 Πιλοτική λειτουργία 
Προγράμματος για 
γλωσσικές δεξιότητες του 
Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 
2021) 

 

 Συνεργασία με ΚΕΚ 
ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο 
υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος mingle του 
Δήμου Λαρισαίων. 

 
 Μαθήματα Αγγλικών σε 

εφήβους. 
 

 Πολιτιστικές διαδρομές 
σε μουσεία και αξιοθέατα 
της πόλης. 
 

 Συμμετοχή όλων των 

 Επαναλειτουργία των 
τμημάτων εκμάθησης 
της Ελληνικής γλώσσας 
και επέκταση των 
τμημάτων στην 
εκμάθηση άλλων 
γλωσσών μέσω του 
Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης. 

   

 Μαθήματα 
υποστήριξης στο 
δημόσιο σχολείο με 
στόχο την υποστήριξη 
των μαθητών με 
ενισχυτική διδασκαλία. 
 

 Συμμετοχή όλων των 
παιδιών στην 
Κατασκήνωση στην 
Πόλη. 
 

 Πολιτιστικές διαδρομές 
σε μουσεία και 
αξιοθέατα της πόλης. 
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παιδιών στην 
Κατασκήνωση στην Πόλη . 
 

 Ένταξη παιδιών στα ΚΔΑΠ 
του Δήμου Λαρισαίων. 
 

 Μαθήματα στην 
Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική και 
Μαθηματικά με στόχο την 
ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και 
τεχνολογικής γνώσης, τη 
βελτίωση δεξιοτήτων, και 
ενίσχυση της σχολικής 
επίδοσης (στην ανοιχτή 
δομή φιλοξενίας 
αιτούντων διεθνούς 
προστασίας). 

 

Απουσία προγραμμάτων 
επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης  

 Υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού 
προγράμματος In2cμε 
στόχο την  κατάρτισης για 
την ενίσχυση των 
γλωσσικών δεξιοτήτων 
τους στον 
κατασκευαστικό τομέα 
και στη δικτύωση με τους 
εργοδότες που θα 
συμμετέχουν ενεργά στις 
δράσεις του. 

 Ενημερωτικές ημερίδες 
για θέματα φορολογικά, 
εύρεσης εργασίας, 
σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, κτλ) 

 Υποστήριξη στην 
Σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος. 

 Συμπερίληψη του 
πληθυσμού σε 
προγράμματα τεχνικής 
κατάρτισης του 
κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης. 

 Ενημερωτικές 
ημερίδες για θέματα 
φορολογικά, εύρεσης 
εργασίας, σύνταξη 
βιογραφικού 
σημειώματος, κτλ) 

 Υποστήριξη στην 
Σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος. 
 

Ελλιπής διασύνδεση με την 
αγορά εργασίας  

 Διασύνδεση με τον ΟΑΕΔ 
και διευκόλυνση στην 
έκδοση καρτών 
ανεργίας. 

 Αντιστοίχιση μεταξύ 
των τοπικών αναγκών 
της αγοράς εργασίας 
και των δεξιοτήτων 
των προσφύγων και 
μεταναστών με την 
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παροχή 
συμβουλευτικής και τη 
δημιουργία μιας 
βάσης δεδομένων για 
τις δεξιότητές τους.  

  Ανάπτυξη δικτύωσης 
με τον ιδιωτικό τομέα 
για τη βελτίωση της 
απορρόφησης 
προσφύγων και 
μεταναστών στην 
αγορά εργασίας, που 
θα συνοδεύεται από 
καταγραφή των 
αναγκών της αγοράς 
εργασίας . 

 Οργάνωση και 
προώθηση του θεσμού 
«Ημέρα Καριέρας» για 
πρόσφυγες και 
μετανάστες 

Έλλειψη στρατηγικής 
ένταξης  

 Ορισμός ομάδας 
έργου για την 
σύνταξη προσχέδιου 
στρατηγικής ένταξης 

  Μετάφραση του 
προσχεδίου στις 
κύριες γλώσσες του 
πληθυσμού  

 Διαβούλευση με τον 
πληθυσμό και τους 
φορείς.  

 Οριστικοποίηση 
του τοπικού 
στρατηγικού 
σχεδίου ένταξης. 

 Ψήφισή του και 
ορισμός επιτροπής 
παρακολούθησης   

Καθυστέρηση μετάβασης 
του προγράμματος 
οικονομικής ενίσχυσης σε 
αιτούντες διεθνούς 
προστασίας ( επισιτιστικά 
ζητήματα) 

 Ψήφιση και αποστολή 
επιστολής ανάδειξης των 
προβλημάτων προς το 
Υπουργείο 
Μετανάστευσης και 
Ασύλου. 

 Υποστήριξη του 
πληθυσμού μέσω του 
κοινωνικού 
παντοπωλείου του 
Δήμου. 

 Καμπάνια 
ευαισθητοποίησης και 
συλλογή τροφίμων για 
την κάλυψη των 

 Εξεύρεση 
χρηματοδοτικών 
πόρων για την 
ενίσχυση του 
Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του 
Δήμου. 

 Δράσεις για την 
συλλογή τροφίμων 
από την κοινωνία των 
πολιτών και 
εθελοντικών ομάδων.  
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αναγκών από την 
κοινωνία των πολιτών. 

 Εξεύρεση 
χρηματοδοτικών πόρων 
για την ενίσχυση του 
Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του 
Δήμου. 

 Εγγραφή των αιτούντων 
διεθνούς προστασίας και 
των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 
(που πληρούν τις 
προϋποθέσεις) στο 
επίσημο μητρώο 
δικαιούχων του 
κοινωνικού 
παντοπωλείου του 
Δήμου.     

Ελλιπής οδοντιατρική 
περίθαλψη.  

 Συμπερίληψη του 
πληθυσμού στο 
κοινωνικό 
οδοντιατρείο του 
Δήμου Λαρισαίων 
και εξεύρεση πόρων 
για την κάλυψη των 
αναγκών του 
οδοντιατρείου.  

 Επέκταση των 
προσφερόμενων 
υπηρεσιών του 
κοινωνικού 
οδοντιατρείου με 
βάση τις 
δυνατότητές του.  

 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και κατέθεσαν ερωτήσεις: οι κ. Παπαδούλης Γεώργιος καθώς 

και οι μετανάστες – πρόσφυγες, μέλη του ΣΕΜΠ οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής: 

 

Παπαδούλης Γεώργιος:  

 Γιατί σταμάτησε η συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και αν συνεχίστηκε με άλλο φορέα, 

 Σε τί ποσοστό ανταποκρίνεται το Κοινωνικό Οδοντιατρείο στις ανάγκες των μεταναστών 

και των προσφύγων? 

 

JIHAD MAYTHAM: 

 Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι δραστηριότητες που υπήρχαν προ του κορονοϊού, π.χ. 

εκδρομές, δραστηριότητες για παιδιά, εκμάθηση γλώσσας κλπ? 

 

Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις και τοποθετήθηκαν οι κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, 

Βούλγαρης Σωτήριος, Νταής Παναγιώτης, Απρίλη Αγορίτσα, ως εξής:  

 

Δεληγιάννης Δημήτριος:  

 Μπορούν να προστεθούν να συμπεριληφθούν αναφορές, δράσεις και ζητούμενα στο 

κείμενο. Είχε πρόβλημα να το υποστηρίξει το ΚΕΘΕΑ. Στη θέση του ανέλαβε να τρέξει το 
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πρόγραμμα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) από το Νοέμβριο έως το 

Δεκέμβριο του 2021. Έχουμε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και περιμένουμε να 

συνεχιστεί η συνεργασία με το Κ.ΕΘ.Ε.Α. 

 

Βούλγαρης Σωτήριος: 

 Πιστοποιήθηκαν 3-4 οικογένειες, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Λόγω της συνεχούς αύξησης στον αριθμό 

των ωφελούμενων χρειάζεται ενίσχυση και βοήθεια και αναζητούμε συνεχώς χορηγούς και 

προσφορές σε τρόφιμα.  

 Συγκινητική η ανταπόκριση των συμπολιτών μας οι οποίοι προσφέρουν τη βοήθειά τους και 

τους ευχαριστώ και δημόσια.  

 Στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο, Νέα Σμύρνη και 3ο ΚΑΠΗ, δύο μέρες την εβδομάδα 

εξυπηρετούνται όλοι οι συμπολίτες μας καθώς και οι πρόσφυγες από το camp του 

Κουτσόχερου. Δίνεται μια άμεση θεραπεία σε επείγοντα προβλήματα και κατόπιν 

δρομολογούνται ραντεβού στο νοσοκομείο.  

 Ως προς το ΣΕΜΠ ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και να προσθέσουμε περισσότερες 

δράσεις διότι υπάρχει η πρόθεση, η διάθεση και η τεχνογνωσία. 

 

Απρίλη Αγορίτσα:  

 Είναι εξαιρετική προσπάθεια, καλύπτονται πολλές ανάγκες των ωφελούμενων και να 

συνεχίσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. 

 

Νταής Παναγιώτης:  

 Υπάρχουν δυσκολίες στην δράση που στοχεύει στην απασχόληση, είδαμε τις αδυναμίες που 

υπάρχουν σαν κράτος και σαν νομοθεσία, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα 

πράγματα, όσον αφορά τις προτάσεις. 

 

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση για την Ετήσια έκθεση του ΣΕΜΠ αποφάσισε 

ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Λαρισαίων προς ενημέρωση – συζήτηση. 

 

 

2. Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος στέγασης ευάλωτων αιτούντων διεθνούς 

προστασίας του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. 

 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας κ. Βούλγαρης Σωτήριος, ο οποίος 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ τρέχει από το 2016 με στόχο την ένταξη των 

μεταναστών και προσφύγων στον αστικό ιστό της πόλης με την υποστήριξη και των δομών του 

Δήμου. Υπήρξε εξασφάλιση για 92 σπίτια με 420 περίπου άτομα ως προς τη διαμονή, τις 

οικοσκευές, την υγεία, την εκπαίδευση κλπ με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία, για την 

οποία ο Δήμος μας έχει λάβει και βραβείο συνεργασίας. Υπήρξε αναδιάρθρωση, ανέλαβε το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και λήφθηκε χρηματοδότηση για 300 άτομα και 53 σπίτια, 

υπάρχει μείωση στο μπάτζετ και γίνονται περικοπές. Στο προσωπικό της ΔΗΚΕΛ έχουν διατηρηθεί 

σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας και πιστεύουμε να δοθεί παράταση των συμβάσεων. Τους 2,5 μήνες 

που δεν υπήρξε χρηματοδότηση των μεταναστών και προσφύγων ο Δήμος Λαρισαίων 

αντιμετώπισε το πρόβλημα με τη διανομή τροφίμων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  

 

Το λόγο πήρε και η Μαρίνου Ελένη, Υπεύθυνη προσωπικού του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ της 

ΔΗΚΕΛ, η οποία συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  
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 Το πρόβλημα που υπήρξε με τις πληρωμές των ωφελούμενων μπήκε σε ροή και υπάρχει 

σταθερή χρηματοδότηση. Γίνεται κανονικά η λειτουργεία του προγράμματος , υπάρχει 

δυναμικότητα 62% σε διαμερίσματα και προσωπικό και συνεχίζεται κανονικά η ένταξη των 

παιδιών στα σχολεία, η παρακολούθηση από Κοινωνικό Λειτουργό, η ένταξη στην εργασία. 

Περιμένουμε εξελίξεις τον Απρίλιο. 

 

3. Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών Δήμου 

Λαρισαίων. 

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. Δεληγιάννης Δημήτριος ο οποίος ανέφερε ότι: Το 

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων έχει 

κοινοποιηθεί και περιμένουμε παρατηρήσεις - προτάσεις – διορθώσεις, ώστε να ενσωματωθούν και 

να προχωρήσουμε στην ψήφισή του. Έχει ήδη συζητηθεί αρκετά, έχει μεταφραστεί και μοιραστεί 

στην κοινότητα των προσφύγων και μεταναστών. Περιμένουμε και θα θέλαμε μεγαλύτερη 

συμμετοχή. Θα έρθει προς ψήφιση σε επόμενο Δ.Σ. 

 

Έγινε ενημέρωση – συζήτηση. Δεν λαμβάνεται απόφαση. 

 

 

4. Εισήγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη. Συμμετοχή στην Δημόσια 

Ηλεκτρονική Διαβούλευση. 

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. Δεληγιάννης Δημήτριος ο οποίος εισηγήθηκε το παρακάτω 

κείμενο - προσχέδιο προς σχολιασμό στη Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την Εθνική 

Στρατηγική Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

Θέμα: Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (Σχόλια του ΣΕΜΠ Δ. Λάρισας) 

 

Η «Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» παρόλο που έχει ως στόχο την «…προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας σε κρίσιμους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας…» υποβαθμίζει το στόχο της μη δίνοντας ένα σαφή ορισμό για την ένταξη 

και μη θέτοντας τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες από 

το ισχύον «νομοθετικό πλαίσιο», με το οποίο εναρμονίζεται, αλλά και τις πολιτικές που οδηγούν σε 

κοινωνικό αποκλεισμό. Το κείμενο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» είναι γενικόλογο 

και δε δίνει λύσεις στα δομικά προβλήματα που έχουν ήδη εντοπιστεί και επισημανθεί από Δήμους, 

Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς της Κοινωνίας των πολιτών και τα οποία εμποδίζουν την 

κοινωνική συμπερίληψη των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων. Τέλος, η «Εθνική 

Στρατηγική» στερείται χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των διαφόρων σταδίων της ένταξης, καθώς 

επίσης και εργαλείων επιμέτρησης των συγκεκριμένων δράσεων πέρα από τη γενική αναφορά 

στους Δείκτες της Σαραγόσα». Η αξιολόγηση της απόδοσης του συγκεκριμένου σχεδίου, με βάση 

τον καθαρισμό συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης  απόδοσης θα είχε ως στόχο να απαντήσει σε 

βασικά ερωτήματα αναφορικά με την καταλληλόλητα των στόχων και των υιοθετούμενων 

πολιτικών καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί. 

Κυρίως όμως, η Εθνική στρατηγική για την ένταξη, δημοσιεύτηκε σε μια περίοδο που η χώρα μας 

δέχεται καλώς ή κακώς, κριτική, για την πολιτική που εφαρμόζει στα σύνορα της, τις συνθήκες 

διαβίωσης των ανθρώπων στις ελεγχόμενης εισόδου δομές και την παραβίαση βασικών 

δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, (όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγειονομική 

περίθαλψη κλπ). Εύλογα δημιουργούνται  ερωτήματα, σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου και 

κατά πόσο είναι όντως διατεθειμένο να υλοποιήσει πολιτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή 

και την πραγματική κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Αμφιβολίες που ενισχύονται 
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από την γενικόλογη διατύπωση του σχεδίου και την παράλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένες 

χρηματοδοτικές πηγές. 

Οι Δήμοι πρέπει να αποτελέσουν ένας από τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης των στόχων, των 

επιδιώξεων και των δράσεων της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» πέρα από την 

«Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών» (Στόχος 3, Επιδίωξη2). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 

την δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής προστασίας και συνοχής. Η 

πρόνοια και γενικότερα η φροντίδα των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας 

βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων των δήμων με συνέπεια αυτοί να διαδραματίζουν 

κεντρικό́ ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής και στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Για αυτό 

προτείνουμε τα εξής:  

1. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών.  

i. Ενίσχυση των ΚΕΜ ώστε να αποτελέσουν σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης [«One Stop 

Shop» (OSS)] και θυρίδες πληροφόρησης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες 

άσυλο  σε θέματα απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Το ΚΕΜ μπορεί 

να αποτελέσει τόπο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του δήμου καθώς 

επίσης και των εργοδοτών. 

ii. Η υπηρεσία “One-Stop-Shop” πρέπει επίσης να φροντίσει ώστε να τεθούν σε 

εφαρμογή διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης, ειδικά σχεδιασμένες για την 

ενημέρωση, παροχή συμβουλών και συνοδεία των προσφύγων και αιτούντων άσυλο 

σε υπηρεσίες που συνδέονται με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

 

2. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην 

αγορά εργασίας συνδέεται άμεσα με το χρόνο αναμονής τους μέχρις ότου αποκτήσουν το 

δικαίωμα να εργάζονται. Το αντίκτυπο της καθυστερημένης ένταξης στην αγορά εργασίας 

των κατοίκων τρίτων χωρών για τις κοινωνίες υποδοχής είναι τόσο οικονομικό όσο και 

κοινωνικό. Η Εθνική Στρατηγική στοχεύει ορθά σε μια διαδικασία προ-ένταξη των 

αιτούντων άσυλο. Το ΣΕΜΠ του Δήμου Λάρισας προτείνει σε αυτό το στάδιο να 

συμπεριληφθούν οι παρακάτω δράσεις: 

 

- Δυνατότητα απασχόλησης αμέσως μετά την πλήρη καταγραφή του αιτήματος ασύλου   

- Παροχή διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο χώρο εργασίας, πιλοτικά και σε μεγάλους 

χώρους εργασίας . 

- Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα των αιτούντων άσυλο 

(Επίπεδο Α1 και Α2) μέσω συνεργατικών προγραμμάτων Δήμων και Πανεπιστημίων.  

- Καταγραφή της εργασιακής εμπειρίας και των δεξιοτήτων κατά το στάδιο της υποδοχής 

και της καταγραφής.  

- Συσχέτιση της εργασιακής εμπειρίας με τη γλωσσομάθεια.   

- Δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ προκειμένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των αιτούντων άσυλο/πρόσφυγες στην αγορά εργασίας.   

 

3. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου η Ελλάδα δεν διαθέτει 

στεγαστική πολιτική ούτε, πιο ειδικά, κοινωνική στεγαστική πολιτική. Για αυτό το λόγο η 

αναφορά του όρου «κοινωνική κατοικία» χωρίς τον προσδιορισμό των πολιτικών, του 

νομοθετικού πλαισίου, και των στρατηγικών υλοποίησης τους, όχι μόνο για του αιτούντες 

άσυλο/πρόσφυγες, αλλά το σύνολο των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού κινείται στα όρια 

του ευχολογίου. Η στέγαση έχει ζωτική σημασία για τα άτομα, τις οικογένειες και τις 

κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών και αποτελεί προϋπόθεση  της ένταξης. Η 

στέγη δεν είναι απλά μια σημαντική παράμετρος στη διαδικασία της ένταξης, αλλά είναι 

εκείνη η παράμετρος που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες. Η δυνατότητα  πρόσβασης σε 
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ασφαλή, ποιοτική, και προσιτή κατοικία έχει αντίκτυπο στην ικανότητα των προσφύγων και 

μεταναστών να εξασφαλίσουν  μια ασφαλή και ανεξάρτητη ζωή.  

 

4. Ενίσχυση του θεσμού του ΣΕΜΠ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη. Η 

θεσμοθέτηση των ΣΕΜΠ ως μέσων επικοινωνίας του Δήμου και των επιμέρους 

προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων, αποτελεί θετική εξέλιξη για την ενίσχυση  

των δεσμών των κοινοτήτων πολιτών τρίτων χωρών με τους αυτοδιοίκητους φορείς και  των 

κοινών τους παρεμβάσεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και την παρέμβασή τους στο πεδίο 

της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, η περιορισμένη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων 

των Δήμων διατηρείται και παραμένει εμπόδιο στην ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, οι 

οποίες θα προέρχονται από τα ΣΕΜΠ. Η οικονομική ενίσχυση του θεσμού για την 

πρόσληψη επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού με εξειδίκευση στα αντικείμενα του 

ΣΕΜΠ θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην εδραίωσή του.  

 

5. Χρηματοδοτική διασύνδεση των ενταξιακών προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν οι Δήμοι, 

με βάση την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και 

συγκεκριμένα με το Στόχο Πολιτικής 4 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και φέρει τον τίτλο «Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη μέσω της Υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» παρέχοντας στις Περιφέρειες, με τη 

χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου των Περιφερειακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμμάτων στην 

οργάνωση ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής και 

ένταξης των ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. 
 

Τοποθετήθηκαν οι κ. Δρυστέλλας Αθανάσιος, Παπαδούλης Γεώργιος, Δεληγιάννης Δημήτριος, 

Βούλγαρης Σωτήριος, συνοπτικά ως εξής: 

 

Δρυστέλλας Αθανάσιος

 Όπως τα είπατε πιστεύω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το κείμενο, να γίνει διευκρίνηση 

για την χρηματοδότηση. 

 

Παπαδούλης Γεώργιος:  

 Πρέπει να λειτουργεί και να επιχορηγείται κεντρικά αυτό το εγχείρημα και οι Δήμοι να 

συμμετέχουν επικουρικά και συμβουλευτικά ώστε για να βρεθεί ουσιαστική λύση για τους 

συνανθρώπους μας. 

 

Βούλγαρης Σωτήριος:  

 Οφείλουμε να συμμετέχουμε στη διαβούλευση με προτάσεις – διορθώσεις – παρατηρήσεις 

με την εμπειρία που διαθέτουμε ως Δήμος στα θέματα των μεταναστών και προσφύγων και 

με γνώμονα την ομαλή ένταξή στους. 

 

Δεληγιάννης Δημήτριος:  

 Περιμένουμε τις προτάσεις – γνώμες – παρατηρήσεις σας έως αύριο, προκειμένου να γίνει η 

ανάρτηση την Παρασκευή. 

  Συμφωνούμε στο να είναι ξεκάθαρη η αποτύπωση ότι είναι ευθύνη του Υπουργείου και να 

συνδράμουν οι Δήμοι με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσει η κεντρική κυβέρνηση 

για όλους. 
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Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το 4ο Θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, με τη διαφωνία των Δ.Σ. κ Δρυστέλλα Αθανασίου και κ. Παπαδούλη 

Γεωργίου. 

Αριθμός απόφασης 2/2022. 

 

 

5. Λοιπά θέματα. 

 

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

JIHAD MAYTHAM 

 


