ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ

MUNICIPALITY OF NEW SMIRNI
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΝΣΑΞΗ
ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ

CALL FOR PARTECIPATION
IN THE COUNCIL OF IMMIGRANT
INTEGRATION

Σε εθαπμογή ηος άπθπος 78 («Σςμβούλιο Pursuant to article 78
Ένηαξηρ

Μεηαναζηών»)

3852/2010

«Νέα

Αςηοδιοίκηζηρ

ηος

Νόμος Immigrant Integration”) of the Law

Απσιηεκηονική

και

(”Council of

ηηρ 3852/2010 on the ”New Architecture of

Αποκενηπυμένηρ the Self-administered and Decentralised

Διοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» Government – Kallikratis Programme”
(ΦΕΚ/Α/07-06-2010),

ο

Σμύπνηρ

ζηη

θα

πποβεί

Δήμορ

Νέαρ (FEK/A/07-06-2010), the Municipality of

ζςγκπόηηζη New Smirni will proceed with the

Σςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών, ενόρ establishment of the Council of Immigrant
νέος θεζμικού οπγάνος με ζςμβοςλεςηικέρ Integration,

a

new

institutional

απμοδιόηηηερ και ζηόσο ηην ενίζσςζη ηηρ organisation with advisory powers and
ομαλήρ ένηαξηρ ηυν μεηαναζηών ζηην goal to strengthen the smooth integration
ηοπική κοινυνία.

of immigrants in to local society.

Πποηεπαιόηηηα και ζκοπόρ ηηρ Δημοηικήρ The Municipal Authority’s priority and
Απσήρ είναι η διαζθάλιζη ηηρ λειηοςπγίαρ objective is to ensure operability of such
ηος πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ Council

of

Immigrant

Integration

(ΔΜ) ζηα πλαίζια αποηελεζμαηικόηεπηρ (SEM) in order to better integrate
ένηαξηρ

ηυν

μεηαναζηών

μέζυ

ζςμμεηοσικήρ

διαδικαζίαρ

και

ηηρ immigrants
ηηρ through

a

in

the

local

participatory

community
and

equal

εθαπμογήρ ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ ζηην treatment process, with the ultimate aim to
ηοπική κοινυνία, με απώηεπο ζηόσο ηην raise awareness and strengthen the social
εςαιζθηηοποίηζη και ηην ενίζσςζη ηηρ cohesion of the local population.
κοινυνικήρ

ζςνοσήρ

ηος

ηοπικού
1

πληθςζμού.
Για ηο ζκοπό αςηό, ο Δήμορ Νέαρ Σμύπνηρ For the above purpose, the Municipality
-με ηην παπούζα ανακοίνυζή ηος- καλεί of New Smirni invites -with the current
(1) ηοςρ θοπείρ ηυν μεηαναζηών, εθόζον ή announcement- every
έδπα

αςηών

ή

παπαπηήμαηορ

ηοςρ (a) organization of immigrants located

βπίζκεηαι ενηόρ ηυν διοικηηικών οπίυν ηος within the administrative limits of the
Δήμος Νέαρ Σμύπνηρ,

Municipality,

(2) ηοςρ μεηανάζηερ πος καηοικούν μόνιμα (b)
ζηο Δήμο, και
(3)

ηοςρ

immigrants

(persons)

residing

permanently in the Municipality, and
κοινυνικούρ

αναπηύζζοςν

ενηόρ

ηηρ

θοπείρ

πος (c)

social

institutions/agencies

that

διοικηηικήρ develop action on the problems of

πεπιθέπειαρ ηος Δήμος δπάζη ζσεηικά με immigrants
ηα πποβλήμαηα ηυν μεηαναζηών,

within

the

administrative

limits of the Municipality,

λα δειώζνπλ εγγξάθσο ηελ πξόζεζε to declare in writing their intention to
ζπκκεηνρήο ηνπο σο κέιε ηνπ αλώηεξνπ partecipate as members of the above
πκβνπιίνπ κε αίηεζε ππνςεθηόηεηαο, ε Council with an application, to be
νπνία ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη submitted

up

to

(last

day

of

16/3/2012 ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ επί application:) . 16/3/2012... in the office
ησλ νδώλ Δι. Βεληδέινπ 14 (ώξεο of
θαηάζεζεο: από 9:00 έσο 13:00 ).

protocol

(4th

floor),

(address:

El.Venizelou 14) from 9:00 to 13:00

Όλερ οι αιηήζειρ ςποτηθιόηηηαρ ππέπει να o’clock.
πεπιλαμβάνοςν

ηα

εξήρ

απαπαίηηηα All

applications

ζηοισεία: Επυνςμία θοπέα/Ονομαηεπώνςμο following

must

necessary

include

the

details:

Δημόηη, ηηλέθυνο, διεύθςνζη με Τ.Κ., e- Organisational name/ Resident’s/Citizen’s
mail και/ή ιζηοζελίδα).
Για

πεπιζζόηεπερ

name, phone, address with Zip code, eπληποθοπίερ,

οι mail and/or website).

ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι For additional information, you are kindly
ζηο ηηλέθυνο επικοινυνίαρ: 213 2025 882

requested to contact the

number: 213

2025 882

2

