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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 07-04-2022 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.µ., το 

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

ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 13684/31-03-2022 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) Παπαδούλης 

Γεώργιος, 6) JIHAD MAYTHAM, 7) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας και AL WAHLI AHAMAD. 

 

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

 

 Παπανικολάου Γεώργιος, Υπεύθυνος προσωπικού του προγράμματος ESTIA (ΔΗ.ΚΕ.Λ.) 

 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Ύπατη Αρμοστεία 

 Παπαπαρίσης Απόστολος, Διοικητής Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης Δομής 

προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (Κουτσόχερο). 

 George Saker, διερμηνέας 

 Μακρή Δήμητρα, μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΕ.Λ., Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Έργου του 

Υπουργείου Παιδείας 

 Λαζαρίδης Χρήστος, Σύμβουλος Επικοινωνίας του Φόρουμ Προσφύγων 

 Κόκκα Ράνια, Εκπρόσωπος του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 Χριστίδου Χριστίνα, Συντονίστρια του πυλώνα ευαισθητοποίησης του Διεθνή Οργανισμού 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 Παπαϊωάννου Ειρήνη, Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια 

 Πουταχίδου Μαρία, Συντονίστρια Πεδίου στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων 

 Κουτσιούκη Ζωή, Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

 JEAN DIDIER, Εκπρόσωπος του Φόρουμ Προσφύγων και Μεταναστών 

 NIKODIMOS, Εκπρόσωπος του Φόρουμ Προσφύγων και Μεταναστών 

 Αφέντης Ανδρέας, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία 

 Σταθοπούλου Μαργαρίτα, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία 

Έγινε επικύρωση Πρακτικού της 1ης συνεδρίασης του Σ.Ε.Μ.Π. που 

πραγματοποιήθηκε στις 19/01/2022.  

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 

1.  Μηχανισμός ετοιμότητας αυξημένων προσφυγικών ροών του Δήμου. 

 

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

συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και με διάφορους φορείς της 

πόλης απαιτείται η συστηματοποίηση ενός σχεδίου δράσης υποδοχής και φιλοξενίας και του νέου 

μεταναστευτικού κύματος από την Ουκρανία, το οποίο έχει ως εξής: 
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Παρενέβη στη συζήτηση και κατέθεσε ερωτήσεις ο κ. Παπαδούλης Γεώργιος οι οποίες 

συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Το Σχέδιο Δράσης αφορά αποκλειστικά τις ροές από Ουκρανία?  

 Γιατί δεν υπήρχε και πιο πριν, εφόσον το μεταναστευτικό είναι υπαρκτό από χρόνια? 

 

Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις και τοποθετήθηκαν οι κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, 

Βούλγαρης Σωτήριος, ως εξής:  

 

Δεληγιάννης Δημήτριος: Είναι σημαντική η συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με όλους τους 

φορείς και με βάση την προϋπάρχουσα  εμπειρία . Το 2016 δεν υπήρχε σχετική προετοιμασία. 

 

Βούλγαρης Σωτήριος: Το συγκεκριμένο Σχέδιο Μηχανισμού Ετοιμότητας αφορά όλους τους 

πρόσφυγες και το λεγόμενο ‘’προσφυγικό ζήτημα’’ και συγκροτήθηκε με τη λογική να 

προστατέψουμε σαν Δήμος όλες αυτές τις ομάδες, γιατί υπάρχει έλλειμα οργανωμένης λογικής και 

πλαισίου κεντρικά. 

 

Παπαδούλης Γεώργιος: Και αυτό το σχέδιο δεν γίνεται με κεντρικό σχεδιασμό και συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Η άποψή μας είναι όχι στα αποσπασματικά σχέδια. 

 

Παπαπαρίσης Απόστολος: Το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει αποστείλει το μηχανισμό 

οργάνωσης για τη νέα εισροή προσφύγων. Υπάρχει κεντρική οργάνωση και στο site του Υ.Μ. 

μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για όλες τις ενέργειες που γίνονται. 

 

 

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τη διαφωνία του Δ.Σ. κ. Παπαδούλη Γεωργίου. 

 

Αριθμός απόφασης 3/2022. 

 

 

2. Ενημέρωση για το πρόγραμμα στέγασης ευάλωτων αιτούντων διεθνούς προστασίας 

του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. 

 

Εισηγητής: ο κ. Παπανικολάου Γεώργιος, Υπεύθυνος προσωπικού του προγράμματος ESTIA 

(ΔΗ.ΚΕ.Λ.) ο οποίος, μεταφέροντας τις απόψεις όλης της διοικητικής ομάδας του ΕΣΤΙΑ, 

συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ESTIA 

Το πρόγραμμα ESTIA ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα, με 

την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους πρόσφυγες που διαμένουν όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα στα διαμερίσματα που μισθώνει η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. 

Από το 2021 και έπειτα, ξεκινά η συρρίκνωση του προγράμματος ESTIA με τη μείωση του 

αριθμού των θέσεων στέγασης (κλίνες) και κατά συνέπεια και τη μείωση του προϋπολογισμού. 

Με την υπ. αριθμ. 460053/15-12-2021 επιστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για 

την παράταση του προγράμματος, για το έτος 2022 και συγκεκριμένα έως τις 15/4/2022, ο αριθμός 

των θέσεων στέγασης μειώθηκε σε 300. Στη συνέχεια με την υπ. αριθμ. 154529/16-3-2022 νέα 

επιστολή του Υπουργείου για τη διαμόρφωση της δυναμικότητας του προγράμματος ESTIA 2022 
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(16/4/2022-31/12/2022), ο αριθμός θέσεων στέγασης μειώνεται σε 158 και οδηγεί σε σταδιακή 

ολοκλήρωση του προγράμματος ESTIA έως 31/12/2022. 

Συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών του Υπουργείου είναι ότι, θα πρέπει εντός πολύ μικρού 

χρονικού διαστήματος, να γίνει εκκένωση των διαμερισμάτων που μισθώνονται για τη διαμονή 

ωφελούμενων του προγράμματος και των οικογενειών τους. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην 

ανασφάλεια του πληθυσμού για τη διαμονή τους την επόμενη μέρα και την πιθανή αστεγία τους. Η 

ΔΗ.Κ.Ε.Λ καλείται να προβεί στην άμεση επισκευή των διαμερισμάτων πριν την παράδοση τους, 

στους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υποχρέωση μείωσης προσωπικού λόγω 

αντίστοιχης μείωσης προϋπολογισμού και στη συνέχεια στο οριστικό κλείσιμο του προγράμματος. 

Τη στιγμή αυτή απασχολούνται στο πρόγραμμα ESTIA που υλοποιείται από τη ΔΗ.Κ.Ε.Λ, 

δεκαεννέα (19) άτομα προσωπικό, που απειλούνται με λήξη σύμβασης άμεσα. Μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει επίσημη ενημέρωση και μέριμνα για τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  

Από το σύνολο των συνεργατών του προγράμματος ESTIA στην Ελλάδα, θεωρείται ανεπαρκής ο 

χρόνος ενημέρωσης. Επίσης υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των 

υποχρεώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς τους εταίρους.   

 

Παρενέβη στη συζήτηση και κατέθεσε ερωτήσεις ο κ. Δεληγιάννης Δημήτριος οι οποίες 

συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήραν έγκριση και στο Camb του Κουτσόχερου? 

 Έχουν σταματήσει οι παροχές σε φαγητό κλπ? 

 

Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις και τοποθετήθηκαν οι κ. AL WAHLI AHAMAD, 

Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπανικολάου Γεώργιος, Βούλγαρης Σωτήριος, Απρίλη Αγορίτσα, 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Παπαδούλης Γεώργιος, JIHAD MAYTHAM, Λαζαρίδης Χρήστος, 

Αφέντης Ανδρέας, Χριστίδου Χριστίνα, Σταθοπούλου Μαργαρίτα και Δεληγιάννης Δημήτριος ως 

εξής:  

 

AL WAHLI AHAMAD: Αναφέρεστε σε μελλοντικά προγράμματα και εμείς δεν έχουμε φαγητό για 

τα παιδιά μας. Ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ, εδώ και 9 μήνες ζούμε χωρίς χρήματα και με απειλές 

να αφήσουμε το σπίτι που ζούμε. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να βρούμε ασφάλεια και αυτό δεν 

συμβαίνει. Υπάρχει βοήθεια από τη ΔΗΚΕΛ και τον Δήμο, όμως δεν επαρκούν. 

 

Παπαπαρίσης Απόστολος: Ο κ. AHAMAD απευθύνθηκε και ζήτησε να διαμείνει στη Δομή, 

έχοντας το εξώδικο έξωσης και αναφέροντας την έλλειψη χρημάτων. Έχει όμως ΔΑΜ παλαιού 

τύπου και αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Παραπέμφθηκε στη δομή ‘’ΗΛΙΟΣ’’. Έχουν σταματήσει 

οι παροχές και προσπαθούμε να βρούμε λύση σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων και το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

 

Παπανικολάου Γεώργιος: Ο κ. MAYTHAM μόλις πήρε άσυλο. Ο κ. AHAMAD έχει λάβει δεύτερη 

απορριπτική και έχει κάνει προσφυγή, όμως το διαμέρισμα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16/4. 

Ενημερώνονται όλοι οι πρόσφυγες για τη λήξη του Προγράμματος. 

 

Βούλγαρης Σωτήριος: Από το τέλος Οκτωβρίου, απευθύνθηκαν και εντάχθηκαν στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 170 άτομα, το οποίο λειτουργεί επικουρικά και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. 

Το ΕΣΤΙΑ είναι πρόγραμμα που λειτούργησε αρκετά καλά και εξασφάλισε αυτούς τους ανθρώπους 

και η πολιτική απόφαση κατάργησής του είναι εντελώς άστοχη. Οφείλουμε σαν ΣΕΜΠ και σαν 

Δήμος να εκδώσουμε ψήφισμα στήριξης. 

 

Απρίλη Αγορίτσα: Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί το έργο του ΕΣΤΙΑ και πρέπει να εκδοθεί 

ψήφισμα. 
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Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας: Συμφωνώ να γίνει έκκληση για παράταση του ΕΣΤΙΑ και να 

ενημερωθούν όλοι οι πρόσφυγες για το Πρόγραμμα ‘’ΗΛΙΟΣ’’. 

 

Παπαδούλης Γεώργιος: Αυτές οι καταστάσεις δεν αντιμετωπίζονται με προγράμματα με 

ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει κεντρικό σχέδιο στήριξης δυστυχώς όμως οι άνθρωποι και τα 

προβλήματα υπάρχουν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να 

αντιμετωπίζονται χωρίς ρατσισμό, φυλετικές διακρίσεις κλπ. 

 

JIHAD MAYTHAM: Έχω παρακολουθήσει το πρόγραμμα ‘’ΗΛΙΟΣ’’. Δυστυχώς αν κλείσει το 

πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ θα βρεθούμε όλοι στο δρόμο χωρίς στέγη και φαγητό έχοντας ξεφύγει από το 

γρήγορο θάνατο της χώρας μας και ζώντας ένα αργό θάνατο εδώ. Όποιος λαμβάνει απορριπτικό 

στην αίτηση ασύλου καταστρέφεται ο ίδιος και μαζί και το μέλλον των παιδιών του.  

 

Λαζαρίδης Χρήστος: Πρόκειται για λανθασμένη πολιτική απόφαση η κατάργηση του 

προγράμματος ΕΣΤΙΑ, υποστηρίζουμε και συνυπογράφουμε την πρωτοβουλία για αποστολή 

ψηφίσματος με θέμα τη συνέχισή του.  

 

Αφέντης Ανδρέας: Να υπάρξει παράταση του ΕΣΤΙΑ χωρίς ημερομηνία λήξης .Δεν μπορούμε να 

μιλάμε για ένταξη, αν δεν υπάρχουν τα βασικά και οι άνθρωποι αυτοί πεινάνε. Για το ‘’ΗΛΙΟΣ’’ 

είναι ενήμεροι αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα και υπάρχει και το πρόβλημα της γλώσσας. 

 

Χριστίδου Χριστίνα: Το Πρόγραμμα ‘’ΗΛΙΟΣ’’ απευθύνεται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

Το πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρει είναι: Γλώσσα – Στέγαση – Εργασία και υπάρχει 

υποστήριξη ως προς αυτά. 

 

Σταθοπούλου Μαργαρίτα: Η διαδικασία μέχρι να αποκτήσει κάποιος νόμιμα έγγραφα είναι μακρά 

και δύσκολη. Όσοι λαμβάνουν απορριπτική απόφαση θέλουν να φύγουν, αλλά δεν μπορούν και 

παραμένουν παγιδευμένοι εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν κυριολεκτικά στο δρόμο και 

μπορούμε όλοι να φανταστούμε τις συνέπειες. 

 

Δεληγιάννης Δημήτριος: Το ‘’ΗΛΙΟΣ’’ είναι πρόγραμμα ένταξης, το οποίο ξεκινάει αφού πάρει 

κάποιος την προσφυγική ιδιότητα. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η εύρεση εργασίας 

είναι πολύ δύσκολη και γίνεται έκκληση προς το ΔΟΜ να γίνονται, σε συνεργασία με το Δήμο, 

αποδεκτοί για εκμάθηση και όσοι δεν έχουν λάβει την προσφυγική ιδιότητα. Αισθανόμαστε όλοι 

πολύ άσχημα για τα όσα γίνονται και ακούσαμε. Είμαστε από τις λίγες πόλεις που εντάξαμε παιδιά 

στα σχολεία μας . Καταλαβαίνουμε ΄όλοι ότι το μέλλον των προσφύγων δεν είναι τα camb αλλά η 

διαμονή σε διαμερίσματα και η ενσωμάτωση όμως αυτό καταρρίπτεται με την απόφαση 

κατάργησης του ΕΣΤΙΑ.  Να τεθεί το θέμα στο Δ.Σ. 

 

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

την παραπομπή του  θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων για συζήτηση 

και έκδοση ψηφίσματος. 

 

Αριθμός απόφασης 4/2022. 
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3. Ενημέρωση για το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη. 

 

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

Πόλεων για την Ένταξη συμμετέχουν περίπου 17 δήμοι μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, τα Γιάννενα κλπ. Υπάρχει ανησυχία για το ΕΣΤΙΑ και γίνεται συζήτηση 

για το αν πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο – πρόταση συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, ώστε να 

ενταχθεί το Δίκτυο. Ο ΔΟΜ και η Ύπατη Αρμοστεία έχουν διάθεση να στηρίξουν το Δίκτυο.  

 

Έγινε ενημέρωση – συζήτηση. Δεν λαμβάνεται απόφαση. 

 

 

 

4. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου 

Λαρισαίων. 

 

Εισηγητής: Ο κ. Βούλγαρης Σωτήριος, ο οποίος εισηγήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής 

Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Λαρισαίων το οποίο έχει ως εξής: 
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Σελίδα 38 από 51 

 



Σελίδα 39 από 51 

 



Σελίδα 40 από 51 

 



Σελίδα 41 από 51 

 



Σελίδα 42 από 51 

 



Σελίδα 43 από 51 

 



Σελίδα 44 από 51 

 



Σελίδα 45 από 51 

 



Σελίδα 46 από 51 

 



Σελίδα 47 από 51 

 



Σελίδα 48 από 51 

 



Σελίδα 49 από 51 

 

 



Σελίδα 50 από 51 

 

Τοποθετήθηκαν οι κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, Παπαδούλης Γεώργιος, Βούλγαρης Σωτήριος, 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας συνοπτικά ως εξής: 

 

Δεληγιάννης Δημήτριος: Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων δεν 

αφορά μόνο πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και όλες τις ευπαθείς –ευάλωτες ομάδες που 

χρειάζονται υποστήριξη και ουσιαστική παρέμβαση, π.χ. οι Ρομά. Περιμένουμε να αποσταλούν οι 

προτάσεις σας ώστε να κατατεθεί ολοκληρωμένο το Σχέδιο. 

 

Παπαδούλης Γεώργιος: Διαφωνούμε με το συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς δικαιώματα στην 

πρόσβαση σε εκπαίδευση-κατοικία-κοινωνία-παιδεία κλπ. , έχουν μόνο εκείνοι που  μπορούν να 

πληρώσουν.  

 

Βούλγαρης Σωτήριος: Έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε όλοι τις προτάσεις μας και να 

προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας: Ναι με τις προσθήκες. 

 

Λαζαρίδης Χρήστος: Να κατατεθεί ένα συμπεριληπτικό σχέδιο για όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

 

 

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

την εισήγηση του 4ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο 

 με τη διαφωνία του Δ.Σ. κ. Παπαδούλη Γεωργίου. 

 

Αριθμός απόφασης 5/2022. 

 

2. Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Δράσεων. 

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. Δεληγιάννης Δημήτριος ο οποίος ανέφερε συνοπτικά τα 

εξής:  

Η Λάρισα ως «Πόλη που Μαθαίνει» , υποστηρίζει, ενισχύει και προάγει κάθε διαδικασία τυπικής 

και άτυπης μορφής μάθησης καθώς τα τελευταία 6 χρόνια έχει επενδύσει σε δράσεις εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά της πόλης, τους 

γονείς, τα άτομα 3ης ηλικίας, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού, σε συνεργασία τόσο με Ινστιτούτα και Φορείς, όσο και με δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς της πόλης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της 

Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 

νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του 

Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λαρισαίων  και υλοποιούν τα κάτωθι προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). 

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν πρόσφυγες και 

μετανάστες είναι τα εξής: 

 Δύο (2) προγράμματα εκμάθησης Βασικών Αγγλικών Α1 που υλοποιούνται στο camp στο 

Κουτσόχερο 



Σελίδα 51 από 51 

 

 Ένα (1) πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών στην ελληνική γλώσσα επίπεδο Α1 που 

υλοποιείται στον χώρου του Πανεπιστημίου των Πολιτών 

 

Τοποθετήθηκε ο κ.Παπαπαρίσης Απόστολος, συνοπτικά ως εξής: Μέσα στη Δομή του 

Κουτσόχερου γίνεται προσπάθεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με το ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους πρόσφυγες, οι οποίοι στρέφονται 

περισσότερο προς τα αγγλικά και τα γερμανικά. Προσπαθούμε να βρούμε περισσότερους 

εκπαιδευτές. Πλέον οι ενέργειες γίνονται πιο γρήγορα π.χ. έκδοση διαβατηρίων κλπ. 

 

Έγινε ενημέρωση – συζήτηση. Δεν λαμβάνεται απόφαση. 

 

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 

ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

AL WAHLI AHAMAD. 


