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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Τοπική Αυτοδιοίκηση & πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών σε
υπηρεσίες»
Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης στην Καβάλα

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 (Αίθουσα
∆ημοτικού Συμβουλίου), Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης - Workshop με θέμα:
«Πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στις υπηρεσίες:
Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Κατά την έναρξη των εργασιών του Εργαστηρίου ∆ιαβούλευσης, απηύθυνε
χαιρετισμό ο ∆ήμαρχος Καβάλας, κ. Κωστής Σιμιτσής και ο Αντιδήμαρχος
Επικοινωνίας, Τουρισμού, Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Χριστόδουλος
Μιχαλάκης. Συμμετείχαν, επίσης, σημαντικοί φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων
της περιοχής, ο Καθηγητής κ. Καρασαβόγλου του ΑΤΕΙ Καβάλας και η
Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Χατζηφωτίου του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Στο Workshop αναδείχθηκαν ο ρόλος της πολιτικής συμμετοχής των
μεταναστευτικών κοινοτήτων, η σημασία διαπολιτισμικών μεσολαβητών για
τη βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες κοινωνικής
προστασίας και ειδικότερα στον τομέα της Υγείας, η ανάγκη αξιοποίησης
«λιμναζόντων» δυνάμεων από την κοινωνία των πολιτών με τη συμβολή
των ΟΤΑ και των ΣΕΜ, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της αξιολόγησης και
προσαρμογής της ευρωπαϊκής εμπειρίας στα ελληνικά δεδομένα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν η παρέμβαση της Ιατρού και ∆ιοικήτριας του
Νοσοκομείου Καβάλας, κας. Σ. Μπουσμπουκίλια, καθώς και η παρουσίαση
καλών πρακτικών από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Καβάλας και Κοινωνικό Λειτουργό, κ. Γεώργιο Φιλιππίδη και τον
Ιατρό και ∆ιαπολιτισμικό Μεσολαβητή, κ. Mahmoud Abdelrasoul.
Το Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης σχεδιάστηκε και διεξήχθη στο πλαίσιο του Έργου
«Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (∆ράση 4.1.β/11).
Το Έργο υλοποιείται από τη ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Α.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και την Αναπτυξιακή

Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του
∆ήμου Αθηναίων (∆ΑΕΜ Α.Ε.), στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ) και
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Αποτελεί συνέχεια
των αντίστοιχων ∆ράσεων «Υποστήριξη της Λειτουργίας των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών» (∆ράση 1.4/09) και «∆ημιουργία δικτύου συνεργασίας
σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» (∆ράση 4.1/10), που
ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία το 2011 και 2012.
Η ∆ράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός ∆ικτύου
Συνεργασίας, αποτελούμενο από εκπροσώπους των ΣΕΜ, οργάνων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω
της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα
μετανάστευσης και ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Η οργάνωση πέντε Θεματικών Εργαστηρίων ∆ιαβούλευσης - Workshops
(Καβάλα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρυξέλλες) αποτελεί μία από τις
βασικές δράσεις του Έργου.
Κεντρικοί στόχοι των Workshops είναι:
 η ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων πολιτικών ένταξης των
μεταναστών,
 η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων φορέων που έχουν άμεση
σχέση με το ζήτημα,
 ο κοινός σχεδιασμός πρότυπων Τοπικών Σχεδίων ∆ράσης κοινωνικής
ενσωμάτωσης, καθώς και
 η ανάδειξη του νευραλγικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
διαδικασία ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και των τρόπων
ενίσχυσης της συμβολής της.
Τα Εργαστήρια οριοθετούν τις θεματικές ενότητες που συγκροτούν την
ευρύτερη έννοια της κοινωνικής ένταξης (πρόσβαση των υπηκόων τρίτων
χωρών στην αγορά εργασίας και σε υπηρεσίες, καταπολέμηση του ρατσισμού,
εφαρμογή καλών πρακτικών - ευρωπαϊκή εμπειρία, συμμετοχή στα κοινά) και
θέτουν τις προτεραιότητες των πολιτικών άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε κάθε Εργαστήριο συμμετέχουν περίπου 20 εκπρόσωποι ΣΕΜ ή άλλων
συμβουλευτικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι
οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον
πυρήνα, αλλά και την κινητήριο δύναμη του ∆ικτύου Συνεργασίας.
Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, θα εκδοθούν Θεματικοί Οδηγοί όπου
θα καταγράφονται και θα σχολιάζονται παραδείγματα καινοτόμων πολιτικών
ένταξης, συμβάλλοντας, με καθοριστικό τρόπο, στην ενίσχυση των
μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων για
την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών.
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