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Με οδηγό το κοινό τους
όραμα για την οικοδόμηση
συμπεριληπτικών και
συνεκτικών κοινοτήτων,
Δήμοι της Ελλάδας
ενώνουν τις δυνάμεις
τους με στόχο την ένταξη
των προσφύγων και των
μεταναστών στη ζωή των
ελληνικών πόλεων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

TI EINAI ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ
Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη είναι ένα δίκτυο ελληνικών Δήμων
οι οποίοι ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές
εφαρμογές στον τομέα της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και
μεταναστών, προκειμένου μέσω συντονισμένων δράσεων και
παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να επιτύχουν την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Το Δίκτυο συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη βάση μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης,
το οποίο θέτει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και στο οποίο
συνολικά μέχρι σήμερα έχουν προσχωρήσει 18 Δήμοι: Αθηναίων,
Αγίου Δημητρίου, Δέλτα, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών,

Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κατερίνης, Λαρισαίων, Λεβαδέων,
Νεάπολης - Συκεών, Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας, Πειραιώς,
Τήλου, Τρικκαίων, Τρίπολης, Χανίων.
Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη,
από τον Απρίλιο του 2020,
λειτουργεί με την υποστήριξη της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης στη
βάση τριμερούς συνεργασίας με
τον Δήμο Αθηναίων.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
• Συλλέγει εμπειρία, γνώση και προτάσεις από τα μέλη του, λειτουργώντας ως ζωντανός φορέας κατανόησης και προώθησης
των προτεραιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης προσφύγων.
• Διασυνδέει τους Δήμους μεταξύ τους και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ανταλλαγή και παροχή
τεχνογνωσίας.
• Σχεδιάζει κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την ενδυνάμωση δημοτικών δομών και την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών.
• Προωθεί θεσμικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από διαδικασίες 				
διαβούλευσης.
• Δυναμώνει τη φωνή των Δήμων προβάλλοντας τις καλές πρακτικές εφαρμογές στον τομέα της ένταξης.

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιτροπή
Δημάρχων

Τεχνικό
Φόρουμ

Επιτροπή Δημάρχων (πολιτικό σκέλος)
Δήμαρχοι & Αιρετοί εκπρόσωποι
Χάραξη στρατηγικών προτεραιοτήτων του Δικτύου

Τοπικές Τεχνικές Ομάδες
Δήμων Μελών

Ομάδα
Συντονισμού

Ομάδα Συντονισμού
Διασύνδεση Δήμων και φορέων για την επίτευξη
κοινών στόχων

Τεχνικό Φόρουμ & Τοπικές Τεχνικές ομάδες (τεχνικό σκέλος)
Προσωπικό Δήμων με εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων
Συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών
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