
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μηνύματα εκ μέρους της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης • Σ. 3 - 4

Προτεραιότητες Δήμων -
Μελών στον τομέα της
Ένταξης • Σ. 5

Τα τελευταία χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να
αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων που σχετίζονται
με τη διαχείριση του προσφυγικού φαινομένου και, ως
ο πιο κοντινός στον πολίτη θεσμός, να επιτύχει την
αρμονική συνύπαρξη στο εσωτερικό των τοπικών
κοινωνιών. Η ομαλή ένταξη σε αυτές, αποτελεί
προτεραιότητα για τους Δήμους που συμμετέχουν στο
Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, ενώ έχουν αναπτύξει
πολλές και υποσχόμενες πρακτικές στον τομέα αυτόν. 

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση ανέδειξε
άλλωστε τα ισχυρά αντανακλαστικά των Δήμων που
κατάφεραν να αποσοβήσουν μια κοινωνική κρίση και
να ανταποκριθούν στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων,
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων.

Ε Ν ΗΜ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο # 1

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, μια πρωτοβουλία
Δήμων της Ελλάδας που φιλοξενούν προσφυγικό
πληθυσμό, φέρνει για πρώτη φορά κοντά Δήμους
ανεξαρτήτως μεγέθους προωθώντας τη μεταξύ τους
συνεργασία και δυναμώνοντας τη φωνή τους. 

Μάλιστα, από τον Απρίλιο του 2020 η λειτουργία
του Δικτύου ενισχύεται, καθώς με πρωτοβουλία του
δήμου Αθηναίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης βάσει των προτεραιοτήτων που
τίθενται από τους δήμους - μέλη του Δικτύου, παρέχουν
υποστήριξη για την ανάπτυξη μηχανισμών και
πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τις
κοινωνίες υποδοχής όσο και για τον προσφυγικό και
μεταναστευτικό πληθυσμό. 

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 2 0  

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη ξεκίνησε
τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018
στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.
Σήμερα συμμετέχουν σε αυτό οι ακόλουθοι
13 δήμοι της χώρας: Αθηναίων, Αγίου
Δημητρίου, Ηρακλείου Κρήτης,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας,
Λαρισαίων, Λεβαδέων, Ν. Φιλαδέλφειας- Ν.
Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων
και Τρίπολης.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Μήνυμα Εντεταλμένης
Συμβούλου του Δήμου Αθηναίων
για το Προσφυγικό • Σ. 2

Κύκλος επισκέψεων
σε Δήμους - Μέλη
του Δικτύου • Σ. 6

Δήμος Τρικκαίων • Σ. 7
Δήμος Ιωαννιτών • Σ. 8
Δήμος Αθηναίων • Σ. 9
Δήμος Λεβαδέων • Σ. 10
Δήμος Θεσσαλονίκης Σ. 11
Δήμος Λαρισαίων • Σ. 12
Δήμος Ηρακλείου • Σ. 13
Δήμος Καρδίτσας • Σ. 14
Δήμος Τήλου • Σ. 15

Οι Δήμοι μοιράζονται υποσχόμενες
πρακτικές 
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Ο δήμος Αθηναίων έχει υπάρξει πρωτοπόρος στον τομέα
της ένταξης των προσφύγων στο κοινωνικό σύνολο. Ήταν
άλλωστε ο πρώτος Δήμος που από το 2011 κιόλας, διέθεσε
χώρους υποδοχής και φιλοξενίας για τους πρόσφυγες,
και  ανέπτυξε όλο το φάσμα των προγραμμάτων ένταξής
τους στην καθημερινότητα της πόλης. 

Το 2020, η ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία
και στην καθημερινότητα, παραμένει η μεγαλύτερη
πρόκληση για κάθε δήμο της Ελλάδας που φιλοξενεί
προσφυγικό πληθυσμό. Χάρη στο Δίκτυο Πόλεων για την
Ένταξη, δήμοι και πόλεις μοιράζονται τεχνογνωσία,
καλές πρακτικές καθώς και πολύτιμα εργαλεία σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το προσφυγικό ζήτημα
στη χώρα μας, ενώ από τον Απρίλιο του 2020 η
συνεργασία των δήμων που απαρτίζουν το δίκτυο
πόλεων έχει ενισχυθεί. 

Η άμεση ανταπόκριση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
στην πρόσκληση του δήμου Αθηναίων για υποστήριξη του
δικτύου, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κοινή
προσπάθεια για την ενδυνάμωση της ένταξης και της
κοινωνική συνοχής.

Μελίνα Δασκαλάκη
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για το Προσφυγικό 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΑ και τον ΔΟΜ 



Με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το εντεταλμένο όργανο της διεθνούς
κοινότητας για την προστασία  των προσφύγων και την εξεύρεση
βιώσιμων λύσεων , στηρίζει το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη, ήδη
από το 2018, αλλά και τους Δήμους που συμμετέχουν στην
υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA - από τα τέλη του 2016. 
 
Είναι πια ώριμες οι περιστάσεις ώστε τόσο η άσκηση δημόσιας
πολιτικής όσο και φορείς με αρμοδιότητα την υλοποίησή της να
περάσουν στην ‘επόμενη ημέρα’ του προσφυγικού, στο τι γίνεται
δηλαδή με όσους τελικά λάβουν από τις αρμόδιες αρχές καθεστώς
διεθνούς προστασίας γιατί στην πατρίδα τους κινδυνεύουν από
διωγμούς ή/και σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών τους
δικαιωμάτων. 
 
Η επόμενη ημέρα έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές με κυρίαρχη,
τουλάχιστον στο σκέλος της δημοσιογραφικής επικαιρότητας,  τη 
μετάβαση των προσφύγων  από την αβεβαιότητα για την έκβαση της
διαδικασίας ασύλου και τη σχεδόν πλήρη εξάρτηση από το ‘κράτος’
για την εξασφάλιση στέγης και την κάλυψη των βασικών αναγκών
προς ένα νομικό  καθεστώς που εξασφαλίζει, μεν, δικαιώματα και
ποχρεώσεις  σχεδόν αντίστοιχα με εκείνα του Έλληνα πολίτη,
απαιτεί όμως  την ενεργή συμμετοχή του ενδιαφερομένου όχι μόνο
για την αναζήτηση στέγης και εργασίας αλλά και την υπερπήδηση
πολλαπλών γραφειοκρατικών εμποδίων και αγκυλώσεων.  
 
Εμπεριέχει όμως ταυτόχρονα, αυτή η επόμενη ημέρα, τη σταδιακή
μεταμόρφωση του πρόσφυγα από ‘αντικείμενο’ (μιας διοικητικής
διαδικασίας, της αναγκης κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών,
ανησυχίας των τοπικών κοινωνιών, κτλ)  σε ‘υποκείμενο’, δηλαδή σε
ενεργό μέλος της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής
της χώρας. Σε ‘καθαρό εισφορέα’ κοινωνικού κεφαλαίου αντί για
καταναλωτή του.  

Ευελπιστούμε πως η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και των
Δήμων που συμμετέχουν στο Δίκτυο, με τη σταθερή στήριξη της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης, την αρωγή του κεντρικού κράτους και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψει την περαιτέρω επένδυση
στην ‘επόμενη ημέρα’ προς όφελος της κοινωνικής προόδου στην
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικαιροποίηση και υλοποίηση
της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη από τη Διοίκηση και η
περαιτέρω αξιοποίηση του δυνητικού ρόλου των Δήμων και των
τοπικών κοινωνιών βρίσκονται αδιαμφισβήτητα στην κορύφή των
προτεραιοτήτων.
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Πέτρος Μάστακας 
Υπεύθυνος για θέματα ένταξης , UNHCR



Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι σταθερά
προσανατολισμένος στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών
-Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης- σε
ζητήματα που αφορούν τον προσφυγικό και μεταναστευτικό
πληθυσμό που διαμένει στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΟΜ
υποστηρίζει και υλοποιεί προγράμματα τόσο υποδοχής όσο και
ένταξης μεταναστών και προσφύγων σε όλη την επικράτεια και
σε στενή συνεργασία με Οργανισμούς και φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Αναφορικά με το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη ο ΔΟΜ ήδη από
τον Δεκέμβριο του 2018 υποστηρίζει την πρωτοβουλία των
Δήμων για συντονισμένες δράσεις κοινωνικής ένταξης,
αναγνωρίζοντας την αξία συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, ώστε
να εξασφαλιστεί η ισχυρή κοινωνική συνοχή στη βάση της
αλληλοκατανόησης και ανταλλαγής κοινών εμπειριών. 

Τέλος, ο ΔΟΜ καλωσορίζει το κοινό εγχείρημα συνεργασίας με
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
προκειμένου να αποτελέσουμε φορείς υποστηρικτικής δράσης
και ενδυνάμωσης των στόχων που τίθενται από τα μέλη του
Δικτύου. 
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Milan Colic Humljan
Senior Project Coordinator, IOM



Τι χρειάζονται οι δήμοι της χώρας για να εντάξουν αποτελεσματικότερα τον προσφυγικό
πληθυσμό στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πόλεών τους;

Μέσα από τη διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης αναγκών που ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 2020 από την ομάδα συντονισμού του Δικτύου Πόλεων με τη συμμετοχή 10 δήμων
- μελών του, αναδείχθηκαν ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους οι δήμοι χρειάζονται
υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν με αποτελεσματικότητα ενταξιακές
δράσεις. Όπως φαίνεται στη γραφιστική απεικόνιση, η ενδυνάμωση των δημοτικών
δομών και υπηρεσιών, η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των προσφύγων με στόχο την
ένταξη στην αγορά εργασίας, η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και η προώθηση αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο,
αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες των δήμων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση*.
Παρακάτω οι βασικοί άξονες προτεραιότητας αναλύονται σε επιμέρους δράσεις. 
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ΟΙ  ΠΟΛΕΙΣ  ΘΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

*Στην αξιολόγηση αναγκών συμμετείχαν  οι Δήμοι Αθηναίων, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας,
Λαρισαίων, Λεβαδέων, Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τρικκαίων και Τρίπολης.

https://www.accmr.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/914-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82.html?art=1


Με στόχο την εμβάθυνση ως προς τις προτεραιότητες που έθεσαν οι δήμοι - μέλη του Δικτύου
Πόλεων για την Ένταξη μέσω της διαδικασίας καταγραφής αναγκών (Ιούνιος 2020), η
συντονιστική ομάδα του Δικτύου έχει ξεκινήσει έναν κύκλο εποικοδομητικών διμερών
συναντήσεων με στόχο να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες υποστήριξης με βάση τους
τομείς ενδιαφέροντος του κάθε Δήμου. Μέχρι στιγμής η ομάδα έχει επισκεφθεί τον Δήμο
Ιωαννιτών όπου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση και με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, και
τους Δήμους Λαρισαίων, Πειραιώς, Νέας Φιλαδέλφειας και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους Δημάρχους Ζηρού και Ζίτσας της Περιφέρειας
Ηπείρου στο πλαίσιο πρωτοβουλιών διεύρυνσης του Δικτύου.
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ΚΥΚΛΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Γ.Σαρελάκος, Μ. Τομαρα (Συντονιστική Ομάδα
Δικτύου Πόλεων), Ε.Χασιώτη (Associate Liaison
Expert UNHCR Greece | FU Ioannina), Μωυσής
Ελισάφ - Δήμαρχος Ιωαννιτών, Δ. Αμπατζίδη,
Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Ιωαννιτών σε θέματα
Κοινωνικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής (από
αριστερά προς δεξιά) | Δημαρχείο Ιωαννίνων

Δ.Δεληγιάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
Σ.Βούλγαρης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής, Κ. Ρεβήσιος, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.Λ (από
αριστερά προς δεξιά) | Δημαρχείο Λάρισας



Πιστεύουμε ακράδαντα πως μία τέτοια κρίση
μπορεί να ξεπεραστεί μόνο όταν είμαστε
ενωμένοι και ο ένας βοηθάει τον άλλον 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: Μια πόλη σταθερά
ανοιχτή και προσανατολισμένη στον

άνθρωπο
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ΔΗΜΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : 
Τα μέλη του Δικτύου μοιράζονται

υποσχόμενες πρακτικές

Δήμοι του Δικτύου Πόλεων μοιράζονται πρωτοβουλίες που προωθούν την ένταξη των
προσφύγων στη ζωή των πόλεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική
μέριμνα, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, οι δήμοι στη
συγκυρία της κρίσης του COVID-19 ανέπτυξαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
πρωτοβουλίες κατά του αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και υπέρ της ασφάλειας
εργαζομένων και ωφελούμενων. 

Κατά την περίοδο πανδημίας του COVID-19 τα Τρίκαλα
κατάφεραν να παραμείνουν μια πόλη εξωστρεφής και
προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Διαβάστε την
ιστορία του Safar από το Ιράκ - έμπειρου ράφτη στη
χώρα του - και της οικογένειάς του, που από την πρώτη
στιγμή της κρίσης, προσφέρθηκαν εθελοντικά να
κατασκευάσουν μάσκες τόσο για τον πληθυσμό του
ESTIA όσο και για άλλες ευάλωτες ομάδες της πόλης και
το έκαναν πράξη! Μάθετε περισσότερα εδώ. 

Δημήτρης Παπαστεργίου - Δήμαρχος Τρικκαίων και
πρόεδρος  Κ.Ε.Δ.Ε

COVID -19

Ο Safar διατηρούσε δικό του ραφείο στο Ιράκ για 25
χρόνια. Ήρθε με τη γυναίκα και τα 5 του παιδιά του
στη χώρα μας πριν 1,5 χρόνο, αναζητώντας μια

καλύτερη ζωή. 

http://www.e-trikala.gr/news/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-safar-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9/


COVID -19

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
της πανδημίας του COVID- 19, μέσω του
νεοσύστατου Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας και
Αλληλεγγύης που αποτέλεσε παράδειγμα καλής
πρακτικής για την Ελλάδα στο Δίκτυο
Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, υλοποίησε μια σειρά δράσεων και
πρωτοβουλιών. Ο δήμος στάθηκε αρωγός σε όλες
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων αιτούντων άσυλο,
αναγνωρισμένων προσφύγων και Ρομά. 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Τα Ιωάννινα
ξεχωρίζουν σε διεθνές επίπεδο

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 είδαμε καθημερινούς ήρωες
όλων των κοινωνικών ομάδων να πρωτοστατούν. Αυτή η κρίση μας

έδειξε ότι είμαστε δυνατότεροι όταν είμαστε ενωμένοι

Μωυσής Ελισάφ - Δήμαρχος Ιωαννιτών 
 (από τη δήλωση του Δημάρχου με αφορμή την                 

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στο Δίκτυο
Διαπολιτισμικών Πόλεων του ΣτΕ- Ιούνιος 2020)

 

Επίσης, το Υπνωτήριο Αστέγων και το
Κέντρο φιλοξενίας θυμάτων έμφυλης
βίας παρείχαν υποστήριξη και διαμονή σε
μετανάστες που βρέθηκαν σε αστεγία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις
που απευθύνονταν σε πρόσφυγες και
μετανάστες.

Στο πλαίσιο του συντονιστικού κέντρου
δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή παροχής
βοήθειας που, με τη συνεργασία του
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, παρείχε
τρόφιμα, είδη ατομικής προστασίας, φάρμακα,
ψυχολογική στήριξη, νοσηλευτικές και ιατρικές
πράξεις σε ευάλωτους συμπολίτες δίχως
υποστηρικτικό πλαίσιο, γηγενείς και μετανάστες. 

Η πολύπλευρη δράση του δήμου
αναρτήθηκε ως καλή πρακτική στη σελίδα
του Δικτύου  Διαπολιτισμικών Πόλεων
του Συμβουλίου της Ευρώπης και
παρουσιάστηκε στο διαδικτυακό
σεμινάριο του Παγκόσμιου Δικτύου
Πόλεων Μάθησης της UNESCO. Επίσης, ο
Δήμαρχος Ιωαννιτών συμμετείχε στην
πρωτοβουλία Mayors Manage COVID-19
του ACT NOW.

Δράση κατ' οίκον διανομής τροφίμων σε
1.500 δικαιούχους του ΤΕΒΑ από το Κέντρο
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης   

 (ΟΚΠΑΠΑ και Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας) με τη συνεργασία του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

https://bit.ly/3fqyM0d
https://www.ioannina.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unesco-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
https://www.ioannina.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-unesco-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
https://www.youtube.com/watch?v=DT3U4kRCY_8&t=3s


THE BAHAR PROJECT| Το ACCMR σε συνεργασία με την ActionAid
Ελλάς παρουσιάζουν το βιβλίο “The Bahar Project: Πολλές Συνταγές -
Μία Πόλη” που τυπώθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως μέρος του προγράμματος  "Τα Πρόσωπα της
Μετανάστευσης" το οποίο διαχειρίζεται η ActionAid στην Ελλάδα. 

Το βιβλίο συνταγών και ιστοριών σας προσκαλεί μέσα από τις
σελίδες του να γνωρίσετε γυναίκες δραστήριες και δημιουργικές που
ζουν στην Αθήνα. Ελληνίδες, μετανάστριες και προσφύγισσες που
μαγείρεψαν με πολλή αγάπη και έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους
της πόλης να γνωρίσουν γεύσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από όλο
τον κόσμο. Το Bahar αποτελεί μια πρωτοβουλία του ACCMR, οι τρεις
δράσεις του οποίου πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της
διοργάνωσης "Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018"
του δήμου Αθηναίων.

COVID -19

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Η Αθήνα βγαίνει
πιο δυνατή από την πανδημία

ο Δήμος Αθηναίων σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή έναν
χωρίς προηγούμενο σε εύρος και δυνατότητες ειδικό
μηχανισμό για την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων
κατοίκων της Αθήνας, που ανήκουν σε ευάλωτες και
ευπαθείς ομάδες, υλοποιώντας το πρόγραμμα "Βοήθεια στο
Σπίτι plus". 

Ευαισθητοποίηση
& Ενημέρωση 

Μαθήματα Υπολογιστών στο Κέντρο
Ένταξης Μεταναστών του Δήμου

Αθηναίων
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Επίσης, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) εμπλούτισε
την ομάδα του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και
μηχανισμούς, δημιουργώντας ασπίδα προστασίας απέναντι
σε μια ενδεχόμενη μελλοντική έξαρση της πανδημίας.
Ενδεικτικά, διαμόρφωσε ενημερωτικό υλικό, συνέταξε
σχέδιο Επικοινωνίας Κρίσεων COVID-19 και ενέταξε στο
ανθρώπινο δυναμικό του μια επισκέπτρια υγείας.

Το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα
Μεταναστών & Προσφύγων (ACCMR) υλοποίησε έκτακτη
χαρτογράφηση υπηρεσιών προς διευκόλυνση της
πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων
μεταναστών και προσφύγων, σε υπηρεσίες.
Παράλληλα, το ενταξιακό πρόγραμμα Curing the Limbo στο
πλαίσιο του Co-Athens, υιοθέτησε άμεσα ψηφιακές λύσεις
για τη συνεργασία μεταξύ προσφύγων και ενεργών πολιτών,
ενώ το πρόγραμμα στέγασης για Αιτούντες άσυλο  ESTIA,
που υλοποιείται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), προέβη σε συνεχή
ενημέρωση των ωφελουμένων του σχετικά με τα αναγκαία
μέτρα πρόληψης. 

https://facesofmigration.actionaid.gr/el/ta-nea-mas/h-vasw-mas-kanei-to-trapezi-me-salma-keftedakia/
https://www.accmr.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/892-the-bahar-project-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF.html?art=1
https://www.accmr.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/892-the-bahar-project-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF.html?art=1
http://www.accmr.gr/el/www.accmr.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/900-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-gr-2.html?art=1
https://www.uia-initiative.eu/en/news/empowering-refugees-and-locals-develop-collaborative-initiatives-improve-athenian?fbclid=IwAR2ABUKGkqIscv9n-GfCqbC0Wt4E3KFR6yXwWSTQZ7tGo4C-3UeWSU2PIso
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ: Με έμφαση στην
ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας

Ευαισθητοποίηση
& Ενημέρωση 

Ο Δήμος Λεβαδέων, στο πλαίσιο εκτενούς
αφιερώματος σε ενημερωτική εκπομπή
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις
20 Ιουνίου, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα υπέρ της
συνύπαρξης και της κοινωνικής ένταξης των
προσφύγων μέσα από  την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος στέγασης
αιτούντων άσυλο ESTIA και την ανάδειξη των
προοπτικών ένταξης τόσο στο πλαίσιο του
ενταξιακού προγράμματος Helios όσο και άλλων
πρωτοβουλιών του δήμου. 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων σε δήλωσή του τόνισε
ότι βασική μέριμνα του Δήμου είναι η επίτευξη
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των
προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική
ζωή της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΗΛ
λειτουργεί το πρόγραμμα HELIOS σε συνεργασία
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με
στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και
την παροχή της αναγκαίας καθοδήγησης για την
εύρεση εργασίας σε όσους μετανάστες
επιθυμούν, ενώ παράλληλα η Δημοτική Αρχή
έχει προτείνει την ανάπτυξη προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για όσους
επιθυμούν να παραμείνουν και να εργαστούν
στην περιοχή. 

Προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος από όπου και αν
προέρχεται

Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας - Δήμαρχος Λεβαδέων 
(μήνυμα Δημάρχου στην καμπάνια "Everyone can make a difference" της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
2020)

Επίσης, για την ευαισθητοποίηση της τοπικής
κοινωνίας διοργανώθηκε από την ΚΕΔΗΛ η δράση
"Art Street Projection" με προβολή φωτογραφιών
με θέμα τον "ΠΡΟΣΦΥΓΑ" σε 5 διαφορετικά σημεία
της πόλης.

https://digitalstar.gr/avato/34674-avato-20-06-2020-prosfyges-livadeia2020-06-24-14-40-37
https://dimoslevadeon.gr/news/%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BA-%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4-%CF%84-12/


To Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, μια
σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της μη
κυβερνητικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ που ξεκίνησε
τη λειτουργία του τον Μάϊο του 2015, αποτελεί τη
μοναδική προστατευόμενη μονάδα στέγασης στη
Βόρεια Ελλάδα για ιδιαίτερα ευάλωτες
περιπτώσεις οικογενειών.  

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδραιώνει και επεκτείνει τις
κοινωνικές δομές προς διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής με αλληλεγγύη, προκειμένου να
ικανοποιείται το κύριο ανθρώπινο δικαίωμα στην
ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση, αδιακρίτως, γιατί
για εμάς υπάρχουν μόνο άνθρωποι. 
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μία δομή - γέφυρα
προς την ένταξη & την αυτονομία

Κοινωνικές Δομές

Το Φιλοξενείο λειτουργεί ως μια επιτυχημένη
ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από
την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής, στην
αυτόνομη κοινωνική ζωή. Στόχο αποτελεί η
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό
την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων και
την ενδυνάμωση των φιλοξενουμένων προς τη
σταδιακή αυτονόμησή τους ενώ ενθαρρύνονται
και υποστηρίζονται ώστε να βρουν εργασία. Η
μέγιστη διάρκεια φιλοξενίας είναι 12 μήνες, ενώ
για την κάλυψη των αναγκών απασχολείται
προσωπικό σε 24ωρη βάση.

Χάρης Θ. Αηδονόπουλος 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Μέχρι τις αρχές του 2020 έχουν φιλοξενηθεί 56
οικογένειες, εκ των οποίων οι 41 μονογονεϊκές
και οι 15 πυρηνικές, και συνολικά 219 άτομα (9
βρέφη, 101 ανήλικα παιδιά, 16 έφηβοι, 93
ενήλικες).

Το ισόγειο κτίριο, που έχει
διαθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
περιλαμβάνει 7 αυτόνομα δωμάτια,
κοινόχρηστα wc, βοηθητικούς
χώρους, αίθουσες εκπαίδευσης και
ψυχαγωγίας, παιδότοπο και
γραφεία προσωπικού, ενώ διαθέτει
υποδομές για τη στέγαση ατόμων
με κινητικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, οι παραπομπές για στέγαση
αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις οικογενειών με
αυξημένη ευαλωτότητα σε άξονες όπως άτομα με
αναπηρία, ψυχική ασθένεια, ανίατες ή σοβαρές
ασθένειες, γυναίκες ή παιδιά σε κίνδυνο, μόνους
γονείς ή πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα
ανήλικων παιδιών και οικογένειες με σημαντικές
δυσκολίες προσαρμογής.

*Το Φιλοξενείο έχει ενταχθεί στο εταιρικό
σχήμα ‘’REACT’’ των προγραμμάτων ESTIA  και
ESTIA II αντίστοιχα, που υλοποιείται από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές
αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και
χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία
και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ECHO).

https://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BF/


Ο Δήμος Λαρισαίων, σε μια εποχή απαξίωσης και
απομάκρυνσης των νέων από την πολιτική, τους
δίνει βήμα και χώρο συγκροτώντας το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας. Με στόχο να βοηθήσει στην
εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και να ικανοποιήσει
την ανάγκη που νιώθουν για κοινωνική δικαιοσύνη
και αλληλεγγύη μεταξύ και εντός των γενεών, οι
νέοι και οι νέες που θα συμμετάσχουν θα
συμβάλουν στην οργάνωση και την υποστήριξη
δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της
κοινωνικής ζωής της πόλης και θα
συνδιαμορφώσουν μαζί με τη δημοτική αρχή το
πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής για τη νέα γενιά
της πόλης. 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας, με τη συμμετοχή
πάνω από 100 νέων της πόλης
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά
σεμινάρια με θέμα την εξοικείωση των νέων με τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στον χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ
διοργανώθηκε εκδήλωση με στόχο την
εμβάθυνση σε ζητήματα εμπλοκής των νέων στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη συμμετοχής
τους σε θεσμούς και πολιτικές διαδικασίες με
ιδιαίτερη έμφαση στις
ευάλωτες ομάδες.

Θέλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
να αποτελέσει κύτταρο δημοκρατίας για τη
κοινωνία της πόλης μας
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Βήμα στους νέους

Ενεργός συμμετοχή

Μάθετε περισσότερα εδώ. 

Απόστολος Καλογιάννης - Δήμαρχος Λαρισαίων 
(από τοποθέτηση Δημάρχου σε συνέντευξη τύπου για τη
συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας -

Ιούνιος 2020 ) *Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί
μία δράση που συμβάλει στη διαμόρφωση
ενεργών και δημοκρατικών πολιτών
(Citizenship Education), στο πλαίσιο της
Λάρισας ως Πόλη που Μαθαίνει (Learning
City), η οποία έχει τον ρόλο της παγκόσμιας
συντονίστριας πόλης του δικτύου της
UNESCO.

Εκδήλωση "Δημοκρατία - Νέοι - Νέες και
Ανοιχτές Κοινωνίες" στο πλαίσιο της
συγκρότησης ΔΣ Νεολαίας - 17 Ιουλίου
2020. 

Μάλιστα, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή
ευάλωτων ομάδων, στο Συμβούλιο πρόκειται να
συμμετάσχει ένας εκπρόσωπος της προσφυγικής
κοινότητας και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο μπορούν να
συμμετάσχουν φορείς, συλλογικότητες και νέοι/
νέες ηλικίας 17 έως 30 χρονών οι οποίοι θα
επιλεγούν μέσω κλήρωσης για θητεία ενός έτους.
Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια σε μηνιαία
βάση.

https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/266453-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-workshops-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1.html
https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/266453-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-workshops-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1.html
https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/266453-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-workshops-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1.html
https://www.thessaliatv.gr/news/93816/ekdilosi-sto-b-arxaio-theatro-sto-plaisio-tis-protoboulias-gia-ti-sugkrotisi-dimotikou-sumbouliou-neolaias-larisas/
https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/deltia-tupou/7700-proxora-i-sygkrotisi-tou-dimotikoy-symvouliou-neolaias
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
Η εκπαίδευση ως αναπόσπαστο μέρος της
κοινωνικής ένταξης

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για
την Ένταξη και τη Στέγαση ESTIA της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από
τον Ιανουάριο του 2020 έχει αναπτύξει μια επιτυχημένη συνεργασία με το Κέντρο
Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης που
εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση της ισότιμης ένταξης των
μαθητών στις σχολικές μονάδες και στην τοπική κοινότητα που διαμένουν. Έως σήμερα, 44
μαθητές - 24 αγόρια και 20 κορίτσια - ηλικίας 8 έως 18 ετών που προέρχονται από τη
Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και
εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας είναι
ήδη ορατά και με θετικές προοπτικές ένταξης στη σχολική κοινότητα.

Εκπαίδευση

https://www.anher.gr/


 

Ο Δήμος Καρδίτσας μέσω της Αναπτυξιακής του
Εταιρείας εντόπισε αυτή την ευκαιρία και ανέπτυξε
πρωτοβουλία για την απασχόληση των προσφύγων
στον αγροτικό τομέα. Η διαδικασία που ακολουθείται
περιλαμβάνει τόσο την προσέγγιση των τοπικών
αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων αγροτών
όσο και την κινητοποίηση των προσφύγων μέσω
ενημερωτικών συναντήσεων και στη συνέχεια
εξατομικευμένων συνεδριών με τη συμμετοχή
διερμηνέα. Η διαδικασία αυτή δεν διακόπηκε κατά
τη διάρκεια των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19
καθώς οι συναντήσεις συνεχίστηκαν ψηφιακά.
Παράλληλα οι ωφελούμενοι ενημερώνονται για την
εγγραφή τους σε βασικές υπηρεσίες και
κινητοποιούνται ώ́στε να παρακολουθούν τα
μαθήματα ελληνικών στο Διαπολιτισμικό Κέντρο
"Σταυροδρόμι". 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Καλλιεργώντας
ευκαιρίες απασχόλησης στη θεσσαλική γη

Απασχόληση

Από το 2017 που η πόλη της Καρδίτσας
φιλοξενεί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,
απασχολούνται  25-50 άτομα κάθε χρόνο
στις αγροτικές καλλιέργειες όπως στην
καλλιέργεια καπνού, συγκομιδή πιπεριάς,
συγκομιδή μποστανικών κλπ. 

Με δεδομένη την αυξημένη ανάγκη για εργατικό
δυναμικό στον αγροτικό τομέα, το Δίκτυο Πόλεων
για την Ένταξη έχει βάλει σε εφαρμογή μια
πιλοτική δράση διασύνδεσης μεταξύ αστικών
κέντρων και των αγροτικών περιοχών, με στόχο
την προώθηση της  εργασιακής ένταξης του
προσφυγικού πληθυσμού.

Οι πρόσφυγες που
εργάζονται στο μάζεμα
πιπεριάς στην Καρδίτσα,

για μια νέα ζωή!

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας που βασίζεται
κυρίως στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα υπάρχει
μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Παράλληλα τα
άτομα που αναζητούν άσυλο αλλά και οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μπορούν να
επωφεληθούν από τέτοιου είδους ευκαιρίες για
απασχόληση που θα τους ενδυναμώσουν και θα τους
εντάξουν στην τοπική κοινωνία.

https://www.anka.gr/index.php/el/
https://www.anka.gr/index.php/el/ypati-armosteia-ellada-6/diapolitismiko-kentro-stavrodromi-2


Το μικρό, συνεταιριστικό τυροκομείο Ήριννα της Τήλου δημιουργήθηκε το 2018 με
στόχο την αναβίωση της οργανωμένης κτηνοτροφίας και της μεταποίησης στο
νησί,  προσφέροντας παράλληλα εργασία και στους πρόσφυγες που διαμένουν
στο νησί. Για την τοπική αυτοδιοίκηση της Τήλου, η κρίση του προσφυγικού
αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για την αναβίωση του πρωτογενούς τομέα του
νησιού, ενός τομέα που η αστυφιλία και η στροφή στον τουρισμό οδήγησε σε
μαρασμό. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί στην ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση
αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, με απώτερο σκοπό την
ενσωμάτωσή τους στον πληθυσμό και την κοινωνία της Τήλου. Το τυροκομείο
βρίσκεται τώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης τυροκομικής περιόδου του και επιδιώκει 
την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεών του. Μάθετε περισσότερα εδώ. 
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Απασχόληση

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ: Ένα ακριτικό τυροκομείο
που ενώνει την παράδοση με το σήμερα

Πενήντα νέα ζώα έφτασαν στο νησί στις 15 Μαΐου, που αποτελούν  
επένδυση για την επόμενη γαλακτοκομική περίοδο. 

https://www.dairynews.gr/2020/05/18/%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA/
https://www.dairynews.gr/2020/05/18/%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA/


Για πληροφορίες σχετικά με το
Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Συντονιστική Ομάδα:

Σαρελάκος Γιώργος, Υπέυθυνος Έργου:
sarelako@unhcr.org | Γραφείο: +30 2105246225 |
Κινητό: +30 6932644435

Λαμπίρη Διονυσία, Συντονίστρια Έργου:
lampiri@unhcr.org | Γραφείο: +30 2105246225 |
Κινητό: +30 6942 495 338

Τομαρά Μαρίνα, Υπέυθυνη Επικοινωνίας:
tomara@unhcr.org | Γραφείο: +30 2105246225 |
Κινητό: +30 6974113389


