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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ∆ράσεων για την
Ενίσχυση της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιουνίου, στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, η Εκδήλωση
Απολογισμού του Έργου για την Ενίσχυση της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης
Μεταναστών.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, κ. Τάσσος
Χειβιδόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο ∆ήμαρχος Ναυπλίου, κ. ∆ημήτρης
Κωστούρος.
Η Εκδήλωση σηματοδότησε την ολοκλήρωση του Έργου «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», το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και τη ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, κ. Τάσσος Χειβιδόπουλος, κατά την έναρξη των
εργασιών της Εκδήλωσης, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στην πρώτη πρωτεύουσα του
ελληνικού κράτους. Στο χαιρετισμό που απηύθυνε και αναφερόμενος στο μείζον πρόβλημα της
μετανάστευσης και στη συμβολή των Συμβουλίων τόνισε τα εξής: «Είναι ορισμένα ζητήματα τα
οποία έπρεπε να είχαμε λύσει ως πολιτεία αρκετά χρόνια πριν, δυστυχώς, όμως, δεν το έχουμε
κάνει. Σίγουρα τα ΣΕΜ έρχονται να δώσουν ορισμένες απαντήσεις σε αυτά. Τα επόμενα χρόνια,
ωστόσο, και με δεδομένο ότι ξεκινά μια δεύτερη μετανάστευση, θα πρέπει να διερευνήσουμε
τους όρους με τους οποίους θα εντάξουμε, όσο γίνεται πιο ομαλά και κυρίως με πιο υγιή τρόπο
τους μετανάστες στην κοινωνία μας.
Η περιοχή μας, η Αργολίδα μας, και γενικότερα η Πελοπόννησος, είναι μια περιοχή όπου το
20% καλύπτεται από μετανάστες. Είναι μια περιοχή όπου το 70-80% των αγροτικών εργασιών
γίνεται από μετανάστες. Και πλέον ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, έχουν όχι μόνο ενταχθεί,
όχι μόνο «ομογενοποιηθεί», αλλά αποτελούν τους φίλους μας, τους γείτονές μας, τους μαθητές
μας στο σχολείο».
Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Χειβιδόπουλος δήλωσε: «Είναι αυτονόητο, για εμάς
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι θα στηρίξουμε σε κάθε λειτουργία τους τα Συμβούλια
Ένταξης Μεταναστών και θεωρώ ότι αυτό κάνουν και οι φορείς της Α’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης,
προκειμένου η ελληνική πολιτεία να αποτελέσει αυτό που ήταν πάντα η Ελλάδα: μια
πολυπολιτισμική περιοχή που υποδεχόταν πάντα με φιλοξενία όλους αυτούς που επέλεγαν να
περάσουν μέρος της ζωής τους στον τόπο μας».

Με τη σειρά του ο ∆ήμαρχος Ναυπλίου, κ. ∆ημήτρης Κωστούρος, ανέφερε τα εξής: «Από το
1990 που ξεκίνησε το πρώτο κύμα μεταναστών στην Ελλάδα καταλάβαμε όλοι ότι η χώρα μας
ήταν απροετοίμαστη να τους δεχθεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, μη μπορώντας να
εξυπηρετήσει ούτε βασικές ανάγκες δικές τους, ούτε φυσικά της ίδιας της χώρας. Έτσι, η ένταξη
των μεταναστών αφέθηκε αναγκαστικά στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή τη στιγμή, μετά και το
δεύτερο κύμα, έχουμε τους πρώτους μετανάστες να αισθάνονται συμπολίτες μας, να είναι σε μια
διαδικασία ένταξης, αλλά πολλές φορές να νιώθουν δεύτερης κατηγορίας. Στο σημείο αυτό, τα
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών έρχονται να κάνουν την παρέμβασή τους. Σα θεσμός και σα
διαδικασία, φυσικά απ’ όλους είναι αποδεκτή. Σχετικά, όμως, με τον τρόπο που λειτούργησαν
ως τώρα, και αναφέρομαι, όχι στις εξαιρέσεις, αλλά στον κανόνα, βρίσκονται σε πολύ «χαμηλό»
επίπεδο. Οι δήμοι θα έπρεπε να έχουν στα δημοτικά τους συμβούλια προτάσεις από τα ΣΕΜ για
να μπορούν να διαγνώσουν, αλλά και να λύσουν προβλήματα που δημιουργούνται. Ούτε το ένα
γίνεται, ούτε το άλλο. Αυτό σημαίνει, επομένως, ότι όποια δουλειά πρέπει να γίνει, πρέπει να
γίνει, κατά πρώτον, στο θέμα της συμμετοχής των μεταναστών συμπολιτών μας στα ΣΕΜ».
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Κωστούρος, εξέφρασε την ελπίδα τα Συμβούλια να
λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό βοήθημα για
τους ∆ήμους.
Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου από τον κ. Θεόδωρο
Σακελλαρόπουλου, Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της Επιστημονικής
Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), τον κ. Γιάννη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ Εκπαιδευτικές &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και τον κ. Χριστόφορο Σκαμνάκη, Επίκουρο Καθηγητή του
∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οι ομιλητές ανέδειξαν τον πολύπλευρο ρόλο και την πολύτιμη συμβολή των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών στην ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και την προώθηση της
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης. Στις εισηγήσεις τους, αναφέρθηκαν εκτενώς
στα απτά αποτελέσματα και οφέλη του Έργου, καταδεικνύοντας με τον ποιο εύγλωττο τρόπο,
ότι με σωστή οργάνωση και ξεπερνώντας κλειστές στερεοτυπικές νοοτροπίες, τα ΣΕΜ μπορούν
να εξελιχθούν σε ένα δυναμικό θεσμό για την ομαλή ένταξη και αρμονική συνύπαρξη των
υπηκόων τρίτων στους κόλπους μιας ανοιχτής πολυπολιτισμικής τοπικής κοινωνίας.
Οι δράσεις του Έργου αφορούσαν στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης στα
μέλη των ΣΕΜ και στο προσωπικό των ∆ήμων της χώρας, αλλά και στη διευκόλυνση της
δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού
των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των υπηκόων
τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.
Ο κ. Σακελλαρόπουλος, στην ομιλία του, υπογράμμισε τις πολλαπλές δυνατότητες των ΣΕΜ,
υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την πολιτική συμμετοχή, την
αντιπροσώπευση και την υπεράσπιση των συμφερόντων των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό
επίπεδο. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «προκειμένου τα ΣΕΜ να λειτουργήσουν αποτελεσματικά,
απαιτείται η διασφάλιση σταθερής επικοινωνίας με τους τοπικούς εκλεγμένους αντιπροσώπους
και τους υπηκόους τρίτων χωρών». Ενώ, εστιάζοντας στη μέχρι σήμερα πορεία του θεσμού,
απεύθυνε έκκληση στην πολιτεία να εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της μέσω ενεργειών
ενημέρωσης και προβολής του ρόλου των Συμβούλιων.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Πρόεδρος της ΕΠΕΚΣΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Η
τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία και μια πρόκληση που ανάλογα με τις
επιλογές μας θα μας επιτρέψει είτε να κάνουμε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός
αναδεικνύοντας τις έννοιες της ισότητας και της συμμετοχής ως κεντρικά στοιχεία για την

ένταξη στη ζωή του τόπου μας, είτε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω μέσω της επικράτησης
των φοβικών μας ενστίκτων και της άρνησης των θεμελιωδών αξιών της ευρωπαϊκής μας
ταυτότητας».
Ο κ. Παπαδημητρίου συνέδεσε την ουσία και την αξία της δυναμικής αυτής προσπάθειας
στήριξης των ΣΕΜ, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου που βαίνει επιτυχώς προς την
ολοκλήρωσή του. Ανέδειξε τη -σε βάθος χρόνου- αξιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων του
Έργου, καθώς αποτέλεσε συνέχεια της ∆ράσης 1.4/09 που υλοποιήθηκε το 2011, η οποία
προσέφερε εξειδικευμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στα -νεοσύστατα τότε- ΣΕΜ.
Όπως τόνισε: «Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και η
∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ανέλαβαν από το Υπουργείο Εσωτερικών,
έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων στηρίζοντας στην πράξη τα ΣΕΜ. Σκοπός ήταν να αξιοποιηθούν
και να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες δομές των ΣΕΜ, αλλά και να αναπτυχθούν σχέσεις
συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων υλοποίησης τοπικών
δράσεων μεταξύ των μελών τους. Μέσα από τη Συμβουλευτική, την Επιμόρφωση, τη
∆ικτύωση και τη μεταφορά Καλών Πρακτικών, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες των
Συμβουλίων και με σταθερά βήματα εξελίσσονται πλέον σε ένα λειτουργικά χρήσιμο θεσμό για
ομαλότερη ένταξη και προσαρμογή των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα».
Ο κ. Χριστόφορος Σκαμνάκης, Επίκουρος Καθηγητής του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, στην παρουσίασή του, αποτύπωσε σε αριθμούς την επιτυχημένη πορεία υλοποίησης
του Έργου, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13 Ενημερωτικά Σεμινάρια ένα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας- στα οποία συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη της
Αυτοδιοίκησης, καθώς και περισσότερες από 300 επιτόπιες επισκέψεις στους ∆ήμους για την
παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και 16 σεμινάρια μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας τα οποία στο σύνολό τους, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο
ηλεκτρονικά.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεμβάσεις του κ. Γεώργιου Μακρυνού, ∆ημοτικού
Συμβούλου και Προέδρου του ΣΕΜ του ∆ήμου Κορυδαλλού, της Lilia Ladus, Προέδρου
Basarabia Συλλόγου Μολδαβών και του Νικόδημου Κινίουα, εκπροσώπου της MKO Asante και
μέλους του ΣΕΜ του ∆ήμου Αθηναίων, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας
και υποστήριξης της λειτουργίας των ΣΕΜ στην Ελλάδα.
Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις καίριες ερωτήσεις και τα εύστοχα σχόλια των
συμμετεχόντων, δηλώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τους για την ορθή θεμελίωση του θεσμού
των ΣΕΜ, αλλά και την αναγκαιότητα για περαιτέρω εμβάθυνση και εξέλιξή του, ώστε να
αποτελέσει το όχημα που θα μετατρέψει τη διαπολιτισμική ετερογένεια των τοπικών κοινωνιών
σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμισμό.
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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.

