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Ένα δίκτυο οκτώ πόλεων και αντίστοιχων εθνικών ενώσεων Δήμων και Περιφερειών

• Η πόλη της Λιβαδειάς και η Κεντρική Ένωση Δήμων 
της Ελλάδας (KEΔE) 

• Το Saint-Jean-de-la-Ruelle και το Γαλλικό Τμήμα του 
Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης CEMR 
(AFCCRE) 

• Το Capaci και το Ιταλικό Τμήμα του Συμβουλίου 
Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης CEMR (AICCRE) 

• Η Fuenlabrada και η Ομοσπονδία των Δήμων και 
Επαρχιών της Ισπανίας (FEMP)

• Η πόλη των Βρυξελλών και ο Δήμος Schaerbeek, 
μαζί με την Ένωση της Πόλεως και των Δήμων 
της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης 
(BRULOCALIS) 

• Η πόλη Mechelen και η Ένωση Φλαμανδικών 
Πόλεων και Δήμων (VVSG)

• Η πόλη της Jelgava και η Ενωση Δήμων και 
Περιφερειών Λετονίας (LPS)
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Βήματα διαδικασίας καθοδήγησης

Καθορισμός 
θεματικών κριτηρίων 
αναφοράς, για την 
κάθε ομάδα που 
απαρτίζεται από 2 
πόλεις 

• Συλλογή Καλών 
πρακτικών 

• Προσδιορισμός 
βασικών 
παραγόντων

Κατάρτιση στην 
καθοδήγηση/
mentoring (για 
όλες τις πόλεις) και 
σύσταση τοπικών 
δικτύων στήριξης 
(ΜΚΟ, ιθύνοντες 
δημοτικών 
αρχών, ενώσεις 
μεταναστών κ.λπ.), 
προκειμένου να 
συμμετάσχουν 
σε επιτόπιες 
επισκέψεις μελέτης

Κέντρα εκπαίδευσης 
και προγράμματα 
ανταλλαγής 
γνώσεων για όλους 
τους εταίρους και 
τις πόλεις.

ηεπίσκεψη μελέτης:  

• Επανεξέταση 
όλων των σχεδίων 
δράσης

1η επίσκεψη 
μελέτης: 

• Σχεδιασμός 
δράσης

2η επίσκεψη 
μελέτης: 

• Ενοποίηση των 
σχεδίων δράσης

Αποτελέσματα:

• Σχέδια Δράσης (καθοδηγούμενοι)

• Διαδικτυακές υπηρεσίες μιας στάσης με 
βασικές πληροφορίες για μετανάστες/
πρόσφυγες (μαθήματα γλωσσών, νομικές 
συμβουλές κ.λπ.) 

• Ενημερωτικά γραφήματα 

• Οδηγός Μεθοδολογίας

• Ολοκληρωμένες δέσμες εργαλείων

Επισκέψεις μελέτης:

• Ανάγκες / Σχεδιασμός Δράσης 

• Βελτίωση 

• Επισκόπηση

Αξιολόγηση των 
αναγκών και 
αντιστοίχιση μεταξύ 
των 8 πόλεων

* Παραδείγματα κριτηρίων αναφοράς και βασικών παραγόντων (σε 
επίπεδο εκπαίδευσης)   

 Κριτήριο αναφοράς: Η πρόσβαση παιδιών μεταναστών στην 
εκπαίδευση.    

 Βασικοί παράγοντες: Επαρκείς οικονομικοί πόροι από τις 
οικογένειες και βούληση για την εγγραφή των παιδιών στο 
σχολείο.  
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Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα

Τις τελευταίες δεκαετίες η μετανάστευση έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Η δημιουργία πόλεων χωρίς αποκλεισμούς για μετανάστες και πρόσφυγες αποτελεί 
πρόκληση για τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά για πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες έχουν περιορισμένους 
ανθρώπινους πόρους και περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές  χρηματοδότησης. 

Το έργο IncluCities (2020 – 2022), στοχεύει στη βελτίωση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε πόλεις μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, μέσω της συνεργασίας των 8 πόλεων που συμμετέχουν και των αντίστοιχων Εθνικών Ενώσεων 
Δήμων και Περιφερειών. Το IncluCities είναι πρωτοβουλία του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης 
(CEMR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι του έργου  

 z Να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 4 πόλεων – καθοδηγητών (mentor cities) και 
των 4 καθοδηγούμενων πόλεων (mentee cities) καθώς και των αντίστοιχων εθνικών Ενώσεων, με 
σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών ένταξης.

 z Να αναπτύξει τις ικανότητες των πόλεων που συμμετέχουν, στη δημιουργία και την εφαρμογή πιο 
αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. 

 z Να ενδυναμώσει το ρόλο των Εθνικών Ενώσεων, ως κομβικών συντελεστών για τον καλύτερο 
συντονισμό των δράσεων, μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και για την 
ενίσχυση της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων.

Η μέθοδος 
Το μεγάλο πλεονέκτημα του έργου Inclucities είναι ότι θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων 
για τις πόλεις, αντλώντας παραδείγματα από την εμπειρία άλλων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία 
αυτών των καλών πρακτικών θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει το σχεδιασμό των 
πολιτικών ένταξης της Ε.Ε. που θα προσανατολίζονται στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Υποστηρίζουμε τη 
συνεργασία μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν και η καθοδήγησή τους να προωθήσει την ανάπτυξη καλύτερων 
πρακτικών ένταξης. Επιπλέον, ευελπιστούμε ότι η μέθοδος αυτή θα αποτελέσει μελλοντική πηγή έμπνευσης και για 
άλλες πόλεις. 

Το έργο IncluCities βοηθά τις καθοδηγούμενες πόλεις να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για την 
ένταξη, αφενός καθορίζοντας τα κριτήρια αναφοράς, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας της Ε.Ε. και των πόλεων 
καθοδηγητών – μεντόρων και αφετέρου διαμέσου του σαφούς προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων που είναι 
αναγκαίοι για την επίτευξη της ένταξης. 

Οι πόλεις που συμμετέχουν, θα εργαστούν ανά ζεύγη, πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την 
ένταξη, αφού πρώτα θα έχουν εντοπισθεί οι ανάγκες και τα δυνατά σημεία με τη βοήθεια του φορέα Migration Work. 
Επιπλέον, μια σειρά καλών πρακτικών από τις πόλεις που συμμετέχουν, αλλά και από άλλες πόλεις της Ευρώπης, 
καθώς και από το δίκτυο του CEMR, θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων και θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 
για την ανάπτυξη των σχεδίων δράσεων. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

1. Η διαμόρφωση και 
βελτίωση ενός πλαισίου 
μακροπρόθεσμης ένταξης 
υπηκόων τρίτων χωρών σε 
πόλεις μεσαίου μεγέθους.

2. Η βελτίωση της διακρατικής 
συνεργασίας σε τοπικό 
επίπεδο μεταξύ πόλεων και 
Εθνικών Ενώσεων Δήμων και 
Περιφερειών.

3. Η αύξηση των δυνατοτήτων 
των πόλεων και των εθνικών 
Ενώσεων Δήμων και 
Περιφερειών.



INCLUCITIES
CCRE-CEMR
Council of European Municipalities and Regions
1 Square de Meeûs   
B - 1000 Brussels

 @InclucitiesEU    @inclucities

www.inclucities.eu
Contact: 
Barbara Kuznik, Communication officer 
Barbara.Kuznik@ccre-cemr.org
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Coordinator Facilitator  

Partners 

Συντονιστής Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης
Διαμεσολαβητής: Migration Work

Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ευρωπαϊκός οργανισμός 
Δήμων και Περιφερειών και συνδέει τις Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών από 41 ευρωπαϊκές χώρες.  


