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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Είσαι μετανάστης και ζεις στη Σύρο; Πάρε μέρος»
Στην επανασυγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.), η θητεία του
οποίου έληξε στις 31/8/2014 προχωρά ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. Το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών, το οποίο στη Σύρο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2011, είναι ένα συμβουλευτικό
όργανο του Δήμου, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην
τοπική κοινωνία.
Μέλη του Συμβουλίου, η συγκρότηση και λειτουργία του οποίου προβλέπεται από το άρθρο
78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
(Καλλικράτης), είναι δημοτικοί σύμβουλοι, μετανάστες, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων ή πολίτες
του νησιού, που λόγω ειδικότητας ή επαγγελματικής ενασχόλησης μπορούν να προσφέρουν στην
υπόθεση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή της θέσης και η διερεύνηση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν νόμιμα στην περιφέρεια του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης σε θέματα όπως η ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, η επαφή τους με
τους φορείς του δημοσίου, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη
τοπικών δράσεων και, εν γένει, η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, ιδίως
μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, με πρόσθετο
στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Έργο του Σ.Ε.Μ. είναι επίσης η συνεργασία με
αρμόδια υπουργεία και άλλους δημόσιους φορείς για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής σε τομείς
όπως η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η πληροφόρηση για τις διαδικασίες που
αφορούν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα κ.ά.
Για τη συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ο Δήμος ΣύρουΕρμούπολης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους μετανάστες και τις
μετανάστριες που ζουν στη Σύρο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να
συμμετάσχουν στο Σ.Ε.Μ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 31/10/2014 στη Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών, (εδρεύει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου), αρμόδια υπάλληλος
Μαργαρίτα Δαλεζίου, τηλ. 22813 60911, 22813 60915.
Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων (31/10/2014), θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των μεταναστών/στριών
που θα έχουν συμπληρώσει και υποβάλει το σχετικό αίτημα, προκειμένου να προκύψουν εκείνοι/ες
που θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο με τα αναπληρωματικά τους μέλη, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα
επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στη Σύρο
και οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην
της ελληνικής ιθαγένειας).

ΑΙΤΗΣΗ / APPLICATION FORM / DEMANDE /
Kërkesë /  درﺧﻮاﺳﺖ/ запрос / 的要求 / ﻃﻠﺐ
Προς: Την κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Ενταύθα

Επώνυμο / Family Name:
____________________________
Όνομα / Name:
____________________________
Όνομα πατέρα / Father’s name:
____________________________
Ιθαγένεια / Nationality:
____________________________

Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω την
πρόθεσή

μου

να

συμμετάσχω

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών το
οποίο πρόκειται να συσταθεί στο Δήμο
Σύρου-Ερμούπολης.
Συνημμένα δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής
Ο/Η αιτούμενος/αιτουμένη

Δ/νση κατοικίας / Home address:
____________________________
____________________________

στο

_______________________
(Υπογραφή / Signature)

Τηλέφωνο / Telephone number:
____________________________

Ημερομηνία (Date) _____________

