Πραγματοποίηση της 3ης συνάντησης του έργου “Eight Cities Together for Building Our Europe
– 8C2C4EU”, στο Τερουέλ της Ισπανίας 1 – 3 Οκτωβρίου.

Πραγματοποιήθηκε στο Τερουέλ της Ισπανίας 1 – 3
Οκτωβρίου, η 3η συνάντηση του έργου “Eight Cities Together
for Building Our Europe – 8C2C4EU”, που υλοποιεί ο Δήμος
Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Συνεργασίας «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Στο εταιρικό σχήμα του «8C2C4EU», συμμετέχουν εκτός από το
Δήμο Ηρακλείου, ο Δήμος του Gerace (Νότια Ιταλία, Καλαβρία) Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος του Kistelek (Ουγγαρία), η
Περιφέρεια του Teruel (Αραγωνία – Ισπανία), ο Δήμος της Narva
- Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας (Εσθονία), ο Δήμος
του Barcelo (Πορτογαλία), η Κοινότητα της Victoria – Ιάσιο –
Μολδαβία (Ρουμανία) και ο Δήμος του Scrad (Κροατία).
Στόχος του «8C2C4EU» είναι η διεύρυνση της συνεργασίας
μεταξύ των εταίρων, η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε
θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση της
συμμετοχής των νέων(σχολείων / πανεπιστήμιων) στη συζήτηση
σχετικά με τα πέντε σενάρια που περιγράφονται λεπτομερώς στη
Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην αποστολή του Δήμου Ηρακλείου
συμμετείχαν η κα
Ζαχαρένια Δρόσου,
Τοπική
Συντονίστρια
του
Έργου
και
Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη, Υπεύθυνη
Επικοινωνίας του Έργου και στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η κα Ελευθερία
Χατζηϊωάννου, Προϊσταμένη Τμήματος
Υποδοχής Διεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης,
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
Στο
πλαίσιο
της
συνάντησης
πραγματοποιήθηκε Τεχνική Σύσκεψη των
Συντονιστών
των
Εταίρων
για
την
Διαχείριση
του
Έργου,
ομιλίες
και
συμμετοχή
σε
Διαλέξεις
(Debate),
συμμετοχή σε επίσκεψη μελέτης (case
study) σε έργο που χρηματοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας
Life + και από το Δήμο Teruel (υλοποιήθηκε
την περίοδο 2012 – 2015) με στόχο του
έργου να χρησιμοποιηθεί η πολιτιστική
κληρονομιά ως όχημα στην οικονομική
ανάπτυξη μιας υποβαθμισμένης περιοχής με
την ενσωμάτωση των αρχαίων λατομείων αργίλου στο αστικό περιβάλλον ως ένα πολιτιστικό απόθεμα
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και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Επίσης, θέμα μελέτης αποτέλεσε η επίσκεψη στο Αεροδρόμιο του Δήμου Τερουέλ, το οποίο είναι ένας
βιομηχανικός – αεροναυτικός χώρος στάθμευσης, απόσυρσης, συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών
(hub) από όλο τον κόσμο που στην Ευρωπαϊκή Αεροναυτική Βιομηχανία αναγνωρίζεται σαν Αεροναυτική
Πλατφόρμα του Τερουέλ (PLATA). Η PLATA ανήκει σε μια κοινοπραξία που έχει σχηματιστεί από την
Περιφέρεια και τον Δήμο Τερουέλ. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο και έχει παγκόσμια εμβέλεια ενώ έχει
λάβει πολλά βραβεία για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Είναι ένα θαυμαστό παράδειγμα πως
μια επαρχία, όπως αυτή του Τερουέλ, με 134.877 κατοίκους, μπορεί να αξιοποιήσει δημόσιο χώρο και να
αποκτήσει παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η θεματική της 3ης συνάντησης του 8C2C4EU καθώς και του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου (European Debate)
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ήταν εξαιρετικά επίκαιρη. «Η κρίση της μετανάστευσης και η
ασφάλεια αποτελούν τις νέες προκλήσεις για την Ε.Ε., ο ρόλος της Ε.Ε, πιθανές λύσεις για
«περισσότερη» Ευρώπη». Από την πλευρά της Ελλάδας, το θέμα ανέπτυξε σε ομιλία της με τίτλο «Η
κρίση του μεταναστευτικού στην Περιφέρεια Κρήτης και στα όρια του Δήμου Ηρακλείου,
ασφάλεια και νέες προκλήσεις, πιθανές λύσεις και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» η κα
Ελευθερία Χατζηϊωάννου, Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής Διεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Σύμφωνα με την κα Χατζηιιωάννου στο χρονικό
διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Ιουλίου 2019, σχεδόν διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (213.000)
αιτήσεις υποβλήθηκαν ζητώντας άσυλο. Οι πλειοψηφία των αιτούντων προέρχονταν από την Συρία
(12.388), το Αφγανιστάν (11.925) και το Ιράκ (9.731).
Αριθμός αιτήσεων για άσυλο (Ελληνική Επικράτεια)
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Το προφίλ των δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας κατά φύλο δείχνει ότι η πλειοψηφία από αυτούς
(62,9%) είναι άντρες και το 37,1% γυναίκες. Το 12,4% δικαιούνται επικουρικής προστασίας και το
87,6% καθεστώς πρόσφυγα. Το καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε πρόσωπα που
κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Η πλειοψηφία των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας (χορήγηση ασύλου) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-34 και ακολουθούνται από
την 0-13. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 16.954 υπήκοοι τρίτων χωρών
επέλεξαν να επιστρέψουν οικειοθελώς από την Ελλάδα στην πατρίδα τους από το 2016 μέχρι το 2019.
Στην κορυφή της λίστας οι Πακιστανοί (4.292), Ιρακινοί (4,187), Γεωργιανοί (1,972), Αλγερινοί (1,308)
και Αφγανοί (1.295). Σε ότι αφορά το Ηράκλειο στην περίοδο 01/01/2015 – 31/08/2019 η κατανομή
των ζητούντων άσυλο και αυτών με καθεστώς πρόσφυγα έχει ως εξής:
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Reference period 01.01.2015-31.08.20.2019
Heraklion

2016

2017

2018

2019

ΣΥΝΟΛΟ

Ζητούντες Άσυλο

4

315

765

444

1528

Καθεστώς
Πρόσφυγα

1

20

234

163

448

Χώρες Προέλευσης Αιτούντων

Syria
Afganistan
Iraq
Palestinian
Others
ν

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα
στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος μέσω του οποίου με τη χρήση της τεχνολογίας αναπτύσσονται
έξυπνα συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα ανάλυσης της συμπεριφοράς των ατόμων μέσα από
κείμενα γραφής. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη και προστασία των πολιτών
έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων.
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