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Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών 
της Αυτοδιοίκησης.  

Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του δικτύου σας, η ΚΕΔΚΕ 
στάθηκε ενεργά στο πλευρό σας, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες σας. Το 
ίδιο θα πράξει και στο μέλλον, αφού όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε πολλά 
από την συνεργασία και την πολύτιμη ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και 
πρακτικών.   

Όπως για το θέμα που καλούμαστε να συζητήσουμε και αφορά το κρίσιμο 
ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής. 

Η μετανάστευση και γενικότερα οι μετακινήσεις πληθυσμών προς αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών ζωής ή ακόμη και της ίδιας της επιβίωσης είναι ένα 
κοινωνικό φαινόμενο που ξεκινά ταυτόχρονα με την ύπαρξη των ανθρώπινων 
κοινωνιών και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Σε ένα κόσμο που το 
χαρακτηρίζουν η ανισότητα στην κατανομή του πλούτου και του πληθυσμού η 
μετανάστευση είναι η λύση των απελπισμένων. Παράλληλα όλο και 
περισσότερο γίνεται αποδεκτό πως η μετανάστευση συνεισφέρει στη λύση για 
σημαντικά προβλήματα των κοινωνιών υποδοχής. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναγνωρίζουμε ως βασική παράμετρο της λύσης του δημογραφικού 
προβλήματος την μετανάστευση. Επίσης όλο και περισσότερες μελέτες 
αναγνωρίζουν τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομική πρόοδο των 
χωρών υποδοχής. Χαρακτηριστικά η συμβολή των μεταναστών στην αύξηση 
του ΑΕΠ της χώρας μας το  2004 ήταν της τάξης του 2,5-2,8%, ενώ το 2006 οι 
μετανάστες συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ στην Ισπανία κατά 0,6%. 

Σήμερα μια προοδευτική πολιτική πρέπει να υπηρετεί την αρχή ότι η βιώσιμη 
τοπική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή και τη συμμετοχή 
όλων των πολιτών μιας τοπικής κοινωνίας. Ένας ισχυρός κοινωνικός ιστός 
που αποτρέπει τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση 
οποιασδήποτε μερίδας των πολιτών, δε μπορεί συνεπώς παρά να αποτελεί 
στόχο κάθε δημοτικής αρχής που έχει θέσει εαυτόν στην υπηρεσία του 
συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών/ριών στον τόπο που κατοικούν και εργάζονται επιφέρει 
πολλαπλά και αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα για τους ίδιους και για την 
κοινωνία υποδοχής. Τα θετικά αποτελέσματα της κοινωνικής ένταξης για την 
κοινωνία υποδοχής δεν εξαντλούνται στη στενή οικονομική συνεισφορά των 
εργαζόμενων αλλοδαπών, αλλά περιλαμβάνουν τόσο την επαφή με τον 
πολιτιστικό πλούτο που αυτοί κουβαλούν από τις χώρες καταγωγής τους όσο 
και την εξομάλυνση των δυσλειτουργιών που απορρέουν από την 
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περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό τους από τα κοινωνικά αγαθά (μικρο-
εγκληματικότητα, παραοικονομία κλπ). 

Είναι πια ευρέως αποδεκτό ότι για να καταστούν αποτελεσματικές οι 
προσπάθειες για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, προϋποθέτουν και τη 
σταδιακή πρόσβαση σε πλήρη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Είναι όμως 
επίσης ευρέως αποδεκτό ότι για την αποτελεσματική προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και την πλήρη πρόσβαση στα κοινωνικά και 
πολιτικά δικαιώματα δεν αρκούν μόνο οι απαραίτητες θεσμικές και 
νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά απαιτείται η ενεργή συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας και η ενεργοποίηση της ίδιας της αποκλεισμένης κοινωνικής 
ομάδας. Συνεπώς οι δράσεις που οφείλουν να αναπτύξουν οι αρχές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναπτύσσονται 
στους παρακάτω άξονες: 

 δράσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας για την 
παραμονή και την εργασία των αλλοδαπών κατοίκων που αποτελεί 
προϋπόθεση για κάθε περαιτέρω προσπάθεια κοινωνικής ένταξης 

 δράσεις για την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν 
προς τους τοπικούς πληθυσμούς των αλλοδαπών ώστε να αρθούν οι 
λόγοι της κοινωνικής ευπάθειας (δράσεις κατάρτισης και υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση)  

 δράσεις για την ενεργοποίηση των ίδιων των υποκειμένων ώστε μέσω της 
αυτοοργάνωσης και της συμμετοχής στο κοινωνικό και πολιτικό  γίγνεσθαι 
των κοινωνιών υποδοχής (ενθάρρυνση αυτοοργάνωσης, δημιουργία 
τοπικών συμβουλίων μεταναστών), να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να 
απελευθερώσουν τα δημιουργικά στοιχεία που διαθέτουν. 

 Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος και την άρση των προκαταλήψεων και των αρνητικών 
στερεοτύπων της τοπικής κοινωνίας για τους αλλοδαπούς κατοίκους 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Με βάση τη υπάρχουσα νομοθεσία οι Δήμοι και οι κοινότητες στην Ελλάδα 
έχουν την ευθύνη της παραλαβής των αιτήσεων έκδοσης αδειών διαμονής 
των μεταναστών που κατοικούν στην περιοχή ευθύνης τους, τον έλεγχο 
πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη διαβίβαση στην οικεία 
Περιφέρεια και την επίδοση στον / στην μετανάστρια της άδειας διαμονής μετά 
την έκδοσή της από την οικεία Περιφέρεια.  

Η υπάρχουσα νομοθεσία έχει σημαντικά κενά που εντοπίζονται κύρια στη 
διαμονή των παιδιών των μεταναστών στη χώρα μας. Προς αυτή τη 
κατεύθυνση τόσο μεμονωμένοι Δήμοι όπως ο Δήμος Συκεών, όσο και η 
ΚΕΔΚΕ έχουν προχωρήσει στη έκδοση σχετικών ψηφισμάτων με τα οποία 
ζητούν την τροποποίηση της νομοθεσίας με «…ίσες ευκαιρίες για όλα τα 
παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη φιλόξενη  
χώρα μας». 
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Παράλληλα προβληματική αποδεικνύεται η εφαρμογή της υπάρχουσας 
νομοθεσίας έκδοσης αδειών διαμονής λόγω της τεράστιας καθυστέρησης των 
Περιφερειών στην έκδοσή τους. Ο κανόνας δυστυχώς είναι οι άδειες να 
εκδίδονται αφού έχουν ήδη λήξη, γεγονός που υπονομεύει τη νόμιμη διαμονή 
των μεταναστών στη χώρα, τους θέτει σε καθεστώς ομηρίας, τους καθιστά 
ευάλωτους στις σχέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνει κάθε 
έννοια προγραμματισμού της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Για 
την ορθή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, τόσο μεμονωμένοι Δήμοι, 
όσο και η ΚΕΔΚΕ έχουν προχωρήσει στην έκδοση σχετικών ψηφισμάτων 
διαμαρτυρίας προς τις Περιφέρειες και το Υπουργείο Εσωτερικών. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 

Σε αυτόν τον άξονα εντάσσονται όλες οι ενέργειες υποστήριξης της 
κοινωνικής ένταξης που εφαρμόζει η ΤΑ όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν 
προηγούμενα. Όλες οι υπηρεσίες και οι δομές κοινωνικής υποστήριξης όπως 
τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι δομές στήριξης της απασχόλησης, οι 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ κλπ οφείλουν να εντάξουν στους 
εξυπηρετούμενους τους, χωρίς διακρίσεις τους μετανάστες που κατοικούν 
στην περιοχή ευθύνης τους. Επίσης οφείλουν να πάρουν ειδικά μέτρα 
ενίσχυσης της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα 
η ΤΑ οφείλει να προάγει και να παρακολουθήσει τη δυνατότητα πρόσβασης 
των μεταναστών στους βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης, όπως είναι η 
εκπαίδευση, η πρόσβαση σε μηχανισμούς εκμάθησης της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής και  η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία και στην 
κοινωνική ασφάλιση, η εξασφάλιση και η παρακολούθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας. Η κοινωνική στήριξη των μεταναστών είναι θεσμικά 
κατοχυρωμένη αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων της Ελλάδας 
σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Δυστυχώς όμως έως σήμερα 
δεν είναι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της άσκησης αυτών των 
αρμοδιοτήτων, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει ως ΚΕΔΚΕ από την 
ελληνική κυβέρνηση με αποτέλεσμα αυτές οι αρμοδιότητες να ασκούνται 
ευκαιριακά και όχι στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Η γνώση της ομιλούμενης γλώσσας είναι βασική προϋπόθεση για την 
κοινωνική ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη σε κάθε πτυχή της  
καθημερινότητας των μεταναστών, αλλά και εργαλείο για όσους μετανάστες 
και μετανάστριες έχουν αποφασίσει να δράσουν διεκδικητικά, απαιτώντας 
συλλογικά τα  εργασιακά και λοιπά κοινωνικά και πολιτικά τους δικαιώματα. 
Διευκολύνει την κοινή δράση με τους έλληνες εργαζόμενους και νέους, 
συμμάχους και συναγωνιστές τους. 

Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί επίσης προϋπόθεση 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την απόκτηση από τους 
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μετανάστες  του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων που τους 
εξασφαλίζει άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.  

Στο πλαίσιο λοιπόν των συνολικότερων προσπαθειών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, 
αφουγκραζόμενοι τους ίδιους τους μετανάστες των οποίων αποτελεί βασικό 
και πάγιο αίτημα αλλά και εντοπίζοντας το κενό σε σχετικές υπηρεσίες σε 
κεντρικό επίπεδο, οι Δήμοι οφείλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα για 
Λειτουργία Σχολείου διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς 
κατοίκους. Στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας τόσο οι μετανάστες που 
κατοικούν στον κάθε δήμο όσο και αυτοί των όμορων δήμων, εφόσον το 
επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα ως 
δεύτερη γλώσσα για δικούς του λόγους ο καθένας. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Από το 2006 στο Δήμο Συκεών έχουμε προχωρήσει στη σύσταση του 
Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών/ριων πιστεύοντας ότι αυτό προωθεί 
σημαντικά τις προσπάθειες για κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που 
κατοικούν στην περιοχή μας. Το Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών αποσκοπεί 
στην ενεργοποίηση της ίδιας της ομάδας που απειλείται από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της συμμετοχής στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Πρόκειται όμως ταυτόχρονα και για μια δράση που θα αναδείξει το 
Δήμο Συκεών ως ένα πρότυπο τοπικής κοινωνίας που προάγει την ειρηνική 
συνύπαρξη όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση, 
σ’ ένα καθεστώς ίσων ευκαιριών και ανοχής στη διαφορετικότητα.  

Έργο του Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη 
και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων των μεταναστών 
σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο, 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη ένταξη των μεταναστών 
στην τοπική κοινωνία, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και 
αποτελεσματική συμμετοχή των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και η 
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με όλους τους τοπικούς φορείς. Το Τοπικό 
Συμβούλιο Μεταναστών έχει ρόλο συμβουλευτικό προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
αποσκοπούν στην άρση των στερεοτύπων που τροφοδοτούν το ρατσισμό και 
την ξενοφοβία. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο στο να 
διαμορφώσει ένα κοινωνικό περιβάλλον ανοχής απέναντι στο διαφορετικό, 
προαγωγής του πολιτισμού του άλλου και αλληλεγγύης στον ξένο.  

Ενέργειες και δράσεις με κοινή συμμετοχή μεταναστών και γηγενών που 
συμβάλλουν στα παραπάνω μπορούν να είναι: 

 Γιορτές γειτονιάς 
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 Μουσικές εκδηλώσεις 

 Εκδηλώσεις εθνικών – τοπικών γεύσεων 

 Λογοτεχνικές εκδηλώσεις 

 Αθλητικές δραστηριότητες  

Στην Ελλάδα στη συλλογική μας συνείδηση έχουμε ισχυρές μνήμες 
μετανάστευσης. Οι περισσότερες οικογένειες έχουμε ακόμη και σήμερα μέλη 
στο εξωτερικό. Ζωντανό παράδειγμα είστε εσείς οι ίδιοι που με τη συμμετοχή 
σας στο κοινά του τόπου που σήμερα ζείτε και δημιουργείτε. Πολλές φορές 
αυτές οι μνήμες είναι ιδιαίτερα τραυματικές καθώς συνδέονται και με βίαιες – 
υποχρεωτικές μεταναστεύσεις όπως αυτές που βίωσαν οι πρόσφυγες 
πρόγονοί μας τη δεκαετία του 1920.  

Με αυτές τις μνήμες αλλά και με την πολιτική βούληση της δημιουργίας μίας 
κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης, μιας κοινωνίας ευημερίας και προόδου 
για όλους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα κινείται στην κατεύθυνση της 
ανάληψη όλο και περισσότερων πρωτοβουλιών για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των μεταναστών στο παραπάνω πλαίσιο. 
 
 


