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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων (Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»), η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του Έργου για τη λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Καμίνης τίμησε με την παρουσία του και
κήρυξε την έναρξη των εργασιών, του Εργαστηρίου Διαβούλευσης -που
διεξήχθη παράλληλα- με θέμα «Ένταξη και συμμετοχή στα κοινά: Η
συμβολή των ΣΕΜ. Ανάγκες και δικαιώματα της δεύτερης γενιάς
μεταναστών».
Στην ομιλία του, ο κ. Καμίνης επεσήμανε ότι η κατάσταση όσον αφορά στο
μεταναστευτικό παραμένει πάρα πολύ άσχημη, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, το
νέο διευρυμένο ρόλο που πλέον οφείλει να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο σημείο αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
έτσι όπως έχουμε έρθει πια και αναπληρώνουμε την απουσία του κράτους στο
πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στο πεδίο της
μεταναστευτικής πολιτικής».
Ο κ. Καμίνης, στη συνέχεια, ανέδειξε τη σημασία και την αναγκαιότητα των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, καθώς όπως τόνισε «μέσα από τα
Συμβούλια πρέπει να περάσει όλη η πολιτική του Δήμου που εφαρμόζεται στο
πεδίο της μετανάστευσης, πρέπει να γίνει mainstreaming.Όχι, όμως, με ένα
λόγο αφηρημένο και ιδεοληπτικό. Όχι για να νομιμοποιηθούν όλοι οι
μετανάστες που είναι στη χώρα, καθώς αυτό και αδύνατο είναι και η κοινοτική
νομοθεσία δεν το επιτρέπει, ενώ προκαλεί αντανακλαστικά φόβου, μίσους και
εσωστρέφειας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό που χρειάζεται είναι μια
μεταναστευτική πολιτική σοβαρή, επεξεργασμένη και συγκροτημένη ειδικά στο
θέμα των μεταναστών που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Για μια ταχεία
αποτελεσματική ανοιχτή απροκατάληπτη πολιτική ένταξης».
Εστιάζοντας στη δυσκολία των καιρών, ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε την
ανησυχία του για τα ανακλαστικά της κοινωνίας, καθώς όπως ανέφερε
«υπάρχει μια κοινή γνώμη αδιαμόρφωτη, θυμωμένη και οργισμένη, η οποία
κοιτάει να βρει τους εχθρούς της, να προσωποποιήσει την απελπισία της». Και
συνέχισε, αποδεχόμενος σε όλα αυτά την ευθύνη και της Πολιτείας,
ξεκαθαρίζοντας ότι «Σε εμάς –στην Αυτοδιοίκηση- εναπόκειται να έχουμε τα

μάτια ανοιχτά, το πνεύμα σε εγρήγορση για να μπορούμε να δείχνουμε το
δρόμο και να εφαρμόσουμε πολιτικές. Πολιτικές, οι οποίες θα έχουν γνώμονα:
την αποτελεσματικότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων, την κοινωνική συνοχή,
την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, αλλά και τον ρεαλισμό».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Καμίνης τόνισε για άλλη μια φορά την
πολύτιμη συμβολή των ΣΕΜ και τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαδικασία
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν «τα
θεμελιώδη όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Αναγνωρίζοντας ότι γίνεται σοβαρή δουλειά, ο κ. Καμίνης δεν παρέλειψε να
εκφράσει την πλήρη συμπαράσταση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους
συμμετέχοντες στο Έργο και ιδιαίτερα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία
Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων –
ΔΑΕΜ για την άρτια οργάνωση, και ευχήθηκε κάθε επιτυχία και δύναμη για τη
συνέχιση της σημαντικής αυτής προσπάθειας.
Στη συνάντηση, επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισμών και
φορέων, οι οποίοι μέσα από τις ομιλίες τους έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην
ανάπτυξη και προώθηση ευρύτερων Συνεργασιών και μορφών Δικτύωσης
για την αποτελεσματική ένταξη και αρμονική συνύπαρξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στις τοπικές κοινωνίες του εξωτερικού.
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Η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των συμπερασμάτων 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» έγινε από τον κ. Θεόδωρο Σακελλαρόπουλο, Καθηγητή
του Πάντειου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., τον κ. Γιάννη
Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της ΔΙΑΣΤΑΣΗ και τον κ. Χριστόφορο
Σκαμνάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο κ. Σακελλαρόπουλος υπογράμμισε ότι «οι φορείς που μετέχουν στο
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση πολιτικών και δράσεων για την
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, μπορούν να αντλήσουν σημαντική
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εμπειρία και γνώση μέσα από τη σύσταση και τη λειτουργία ενός δικτύου
ανταλλαγής καλών πρακτικών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι δράσεις δικτύωσης,
όπως αυτές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου συμβάλουν
προς το σκοπό αυτό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το θεσμό των ΣΕΜ,
αναδεικνύουν τη σημασία της τοπικής διάστασης στη διαδικασία της ένταξης
των υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΜ, των
οργανώσεων μεταναστών και λοιπών φορέων».
Ο κ. Σκαμνάκης ανέφερε ότι «Η εμπειρία που αποκομίζουμε από τα έργα που
έχουμε υλοποιήσει και ολοκληρώνουμε και τις επόμενες ημέρες, πάντοτε στο
ζήτημα της δικτύωσης, εντοπίζεται σε δύο κεντρικές διαπιστώσεις. Η πρώτη
είναι ότι η δικτύωση έχει δύο διαστάσεις, αφενός τη δικτύωση στο χώρο - όπου
οι κεντρικοί δήμοι αποτελούν σημεία αναφοράς για τους δήμους της
περιφέρειάς τους και οι δράσεις τους σηματοδοτούν και τις κινήσεις των
μικρότερων ΟΤΑ (και αντιστοίχως των ΣΕΜ). Και, αφετέρου, τη θεματική
δικτύωση επί ζητημάτων που απασχολούν συγκεκριμένες χωρικές μονάδες και
η αντιστοιχία τους αναζητάτε ευρύτερα στη χώρα ή στην ευρωπαϊκή εμπειρία.
Η δεύτερη διαπίστωση αφορά στην ανάγκη οργάνωσης μηχανισμών ενίσχυσης
της υφιστάμενης δικτύωσης έως ότου τα ΣΕΜ αποκτήσουν τη δυνατότητα να
την υποστηρίξουν με δικές τους δυνάμεις, χαρακτηριστικό το οποίο δεν
φαίνεται να έχει ωριμάσει πλήρως παρότι υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα
σχετικά εργαλεία».
Ο κ. Παπαδημητρίου εστίασε στην επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και
ανέδειξε τη -σε βάθος χρόνου- αξιοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων του
καθώς αποτέλεσε συνέχεια των Δράσεων «Υποστήριξη της Λειτουργίας των
Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών» (Δ.1.4/09) και «Δημιουργία δικτύου
συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» (Δ. 4.1/10)
Όπως τόνισε: «Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και
Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.), η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών
Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.), ανέλαβαν από το Υπουργείο
Εσωτερικών, έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της
Δικτύωσης των ΣΕΜ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργό συμμετοχή των
υπηκόων τρίτων χωρών στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στην προώθηση της
κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του Έργου, δημιουργήθηκε ένα ισχυρό
Δίκτυο Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
διευρύνοντας τις δυνατότητες σχεδιασμού και τους τρόπους εφαρμογής
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης».
Ειδικότερα, οι δράσεις του Έργου περιελάμβαναν:
 Δίκτυο Συνεργασίας: η ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας
αποτέλεσε το βασικό άξονα του Έργου. Μέσω του Δικτύου επετεύχθη η
επικοινωνία εκπροσώπων των ΣΕΜ, οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οργανώσεων μεταναστών σε επίπεδο Ε.Ε., συμμετέχοντας σε έναν
εποικοδομητικό διάλογο για την καταγραφή καινοτόμων πολιτικών, την
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εξαγωγή συμπερασμάτων και το σχεδιασμό κοινών δράσεων αναφορικά με
τις προκλήσεις της μετανάστευσης.
 Εργαστήρια Διαβούλευσης (Workshops): η διοργάνωση 5 Εργαστηρίων
Διαβούλευσης (Καβάλα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βρυξέλλες), είχε ως
στόχο τη μεταφορά εμπειριών, την ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών
ένταξης και τον κοινό σχεδιασμό πρότυπων τοπικών σχεδίων δράσης μεταξύ
των συμμετεχόντων.
Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση Θεματικών Οδηγών, όπου
παρουσιάζονται παραδείγματα καινοτόμων πολιτικών για την καλύτερη
δυνατή προσαρμογή των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.
 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διάδρασης: Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
eΣυμμετέχω (http://esummetexw.daem.gr) αποτέλεσε τον κόμβο
επικοινωνίας των μελών του Δικτύου, προσφέροντας εξειδικευμένη
πληροφόρηση και πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές ένταξης, οι οποίες
εφαρμόζονται επιτυχώς τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
 Έκθεση Συμπερασμάτων του Δικτύου: Το Έργο ολοκληρώθηκε με τη
σύνταξη απολογιστικής Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται τα
συμπεράσματα από τη λειτουργία του Δικτύου. Η Έκθεση συμπεριλαμβάνει
συγκεκριμένες προτάσεις σε ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Μέσα από τη διάχυση της γνώσης και τη μεταφορά εμπειριών, αλλά και
επιτυχημένων πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο κρατών ή
περιφερειών, πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για την ενδυνάμωση
του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στην Ελλάδα,
συμβάλλοντας καθοριστικά στη διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης των
υπηκόων τρίτων χωρών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
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