Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη «∆ιαδικτυακή» Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης
των αποτελεσμάτων των ∆ράσεων για την
Ενίσχυση της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)
Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας:

sem-ete.sqlearn.gr
την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 10.00 πμ. και θα μεταδίδεται ζωντανά από τα γραφεία
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας - Κ.Ε.∆.Ε. (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678,
Αθήνα).
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. και ∆ήμαρχος Καλλιθέας, κ. Κώστας Ασκούνης, και ο Πρόεδρος της
Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), Καθηγητής κ.
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, θα παρουσιάσουν:


την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Κατάρτισης (sem-ete.sqlearn.gr), η οποία
σχεδιάστηκε για την υποστήριξη των εμπλεκομένων στα ΣΕΜ (Αιρετών, Εκπροσώπων
Μεταναστών, ∆ημοτικών Υπαλλήλων) και παραδίδεται στην Κ.Ε.∆.Ε. για περαιτέρω
αξιοποίηση,



τα συμπεράσματα του Έργου που υλοποιεί η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη στήριξη της λειτουργίας των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα και αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης
και κατάρτισης, αλλά και στη διευκόλυνση της δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών
πρακτικών ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ και προσωπικού των ∆ήμων της χώρας, με στόχο την
ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών για την αποτελεσματικότερη
ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.
Επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Συνέντευξη Τύπου, την εγγραφή σας και τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ∆ράση 1.2/11, Έργο 1.2Α/11 «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά
σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ. ανάμεσα στα μέλη των ΣΕΜ» υλοποιείται στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

