
 
Δήμος Ηρακλείου                          

 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών  

και Προσφύγων                                                                                                         Ηράκλειο 07/05/2021 

(Σ.Ε.Μ.Π.)  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 19η  Ολομέλεια  του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του 

Δήμου Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 

την Τρίτη 11 Μαΐου  2021 και ώρα 18.00 μ.μ.  

 

Στην Ολομέλεια θα παρευρίσκονται και θα συμμετέχουν ο  Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ, στην Ελλάδα,  κ.  Jason Hepps και ο Υπεύθυνος  για θέματα ένταξης  κ. Πέτρος 

Μάστακας, οι οποίοι επισκέπτονται το Ηράκλειο στο πλαίσιο διενέργειας επαφών και συνομιλιών με 

παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα ένταξης προσφύγων. 

 

Προτάσεις - Θέματα:  

 

• Παγκόσμια Ημέρα προσφύγων – 20 Ιουνίου, πρόταση συνεργασίας Σ.Ε.Μ.Π. &   Δ.Ο.Μ., για 

φιλοξενία στο Ηράκλειο της  ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας «Εξερευνώντας τις πόλεις μας».  

• Συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για ενημερωτικές συναντήσεις με σωματεία 

επαγγελματιών & εργοδοτών σχετικά  με το νομικό καθεστώς του μετανάστη, αιτούντα άσυλο και 

δικαιούχου διεθνούς προστασίας προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και 

απασχόλησης των μεταναστών & προσφύγων. Συνεργασία  με τον Ειδικό Συνεργάτη 

Διαμεσολάβησης της Ύπατης Αρμοστείας στο Ηράκλειο ή/και με το Δικηγορικό Σύλλογο 

Ηρακλείου, με Νομικούς του Κ.Ε.Μ. & του Περιφερειακού Γραφείου   Ασύλου Κρήτης.   

• Παρουσίαση & συζήτηση της έκθεσης για τις ανάγκες και συνθήκες που βιώνουν οι μετανάστες και 

πρόσφυγες κυρίως κατά την πανδημία του covid. Σύλλογοι Μεταναστών  - Μέλη του ΣΕΜΠ &   

Εργαστήριο  Διαπολιτισμικής Αγωγής & Δράσης (Ε.Δ.Α.Δ.) Τμ, Κοινωνικής Εργασίας - 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.   

• Ενημέρωση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια σε δημοτικούς υπαλλήλους, στο πλαίσιο του Δικτύου 

Πόλεων και σε συνεργασία με άλλους φορείς.  

• Συνεργασία με την ΕΡΑ Ηρακλείου για  την ανάδειξη της ανθρωπιστικής διάστασης του 

μεταναστευτικού & προσφυγικού ζητήματος μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών και τη  συμμετοχή 

εκπροσώπων των μεταναστευτικών & προσφυγικών κοινοτήτων.  

• Διαδικτυακή πλατφόρμα σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων. 

• Δημιουργία πληροφοριακού υλικού, ενός πολύγλωσσου οδηγού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

 

Για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή 19η Ολομέλεια του Σ.Ε.Μ.Π., χρησιμοποιείστε το παρακάτω link:  

https://meetings.ipvideotalk.com/137023904  
 

Η Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικών Υπηρεσιών & 

Πρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Π. 

 

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη   

https://meetings.ipvideotalk.com/137023904

