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Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι ένα νέο συμβουλευτικό όργανο του Δήμου που
σκοπό έχει την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία
. Η δημιουργία του προβλέπεται από το νόμο και τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν στο Δήμο
Ν. Σμύρνης οι διαδικασίες για τη δημιουργία του. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που
δημοσιεύτηκε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο ΣΕΜ ήταν πολύ μικρό.
Δηλώσεις συμμετοχής έκαναν 2 μετανάστες και 2 μέλη με την ιδιότητα
εκπροσώπων κοινωνικών φορέων
:
ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Πάντος
ως εκπρόσωπος της Δημ. Παράταξης «Στροφή Ν. Σμύρνης» και
ο κ. Γιώργος Βλαζάκης
ως εκπρόσωπος της ομάδας των εθελοντών του Δήμου Ν. Σμύρνης «Ενεργός Δράση».

Οι διαδικασίες δημιουργίας του Σ.Ε.Μ. που ξεκίνησαν ήδη στο Δήμο μας είναι
σύμφωνες με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010 του Καλλικράτη και έχουν ως εξής:
Έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δίγλωσση) και δόθηκε παράταση μέχρι τις
31/3/2012 για να δηλώσουν συμμετοχή στο ΣΕΜ όποιοι ιδιώτες, σύλλογοι ή άλλοι φορείς
ενδιαφερόταν. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο γραφείο αλλοδαπών, στο Δημαρχιακό Μέγαρο
και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.
Θα ακολουθήσει εισήγηση σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας για να
αποφασιστεί η σύνθεση και να ψηφιστεί και ο κανονισμός λειτουργίας του ως άνω
συμβουλίου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη του συμβουλίου ένταξης μεταναστών δεν πρέπει να
αποτελούν την πλειοψηφία του, αλλά δεν μπορούν και να είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο
του συνολικού αριθμού των μελών του.
Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και δεν υπάρχει αμοιβή για
τις συνεδριάσεις του, οι οποίες θα γίνονται μία φορά κάθε δύο μήνες υποχρεωτικά.
Τα Συμβούλια Ένταξης των Μεταναστών (ΣΕΜ) αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τη
συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, την ενίσχυση της πολιτικής έκφρασης και, εν τέλει, την
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ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία των πολιτών. Ο νεοσύστατος
θεσμός των ΣΕΜ, ως συμβουλευτική δομή, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη συμμετοχή
στα κοινά, την αντιπροσώπευση και την υπεράσπιση των συμφερόντων των μεταναστών
κατοίκων σε τοπικό επίπεδο, που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί.
Βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι:
•Η ενεργοποίηση των τοπικών θεσμών και της τοπικής κοινωνίας στην υποστήριξη της
ενεργούς συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στα κέντρα των αποφάσεων και τον
κοινωνικό ιστό.
•Η μετατροπή των ΣΕΜ σε έναν λειτουργικά χρήσιμο θεσμό, που θα συμβάλλει στην
κοινωνικοποίηση των μεταναστών και στη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία.
•Η βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών σε υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και η
ενίσχυση της παρουσίας τους σε όλες τις εκφάνσεις της τοπικής ζωής.
•Η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των εκπροσώπων των φορέων μεταναστών στην
ενταξιακή διαδικασία.
•Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τα θέματα των υπηκόων τρίτων
χωρών και την ισότιμη συμμετοχή τους στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

Η όποια συμμετοχή είναι σημαντική και με την συγκρότηση του ΣΕΜ, θα υπάρχει η
πρόκληση της ευαισθητοποίησης της κοινότητας των μεταναστών για συμμετοχή και
έκφραση απόψεων μέσα σε τέτοιου είδους συλλογικότητες.
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