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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.

Το Π.∆. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου

∆ιοικητικής Μεταρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία
Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 περ.γ του Π.∆. 122/2017 (Α΄149)

«Οργανισµός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
3.

Το Π.∆. 22/2018 (Α΄37) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και

Υφυπουργών», µε το οποίο διορίζεται ο ∆ηµήτριος Βίτσας του Αθανασίου στη θέση
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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4.

Την ανάγκη για µια ολοκληρωµένη αποτύπωση των αναγνωρισµένων

φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των πολιτών τρίτων χωρών, προκειµένου να
εκκινήσει επικοινωνία και συνεργασία µε το Υπουργείο, µε σκοπό: α) την
πληρέστερη
συναρµόδιων

ενηµέρωση

τόσο

δηµόσιων

των

φορέων

πολιτών

τρίτων

σχετικά

µε

τις

χωρών

όσο

και

δραστηριότητες

των
των

αναγνωρισµένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης και β) τη διευκόλυνση του
σχεδιασµού και της υλοποίησης µέτρων µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικών
ένταξης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη.

Καλεί

τους αναγνωρισµένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των πολιτών τρίτων
χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να αποστείλουν στοιχεία
των φορέων τους ώστε να πραγµατοποιηθεί καταγραφή τους από το Τµήµα
Κοινωνικοοικονοµικής Ένταξης, της ∆/νσης Κοινωνικής Ένταξης.

Η καταγραφή απαιτεί τηv αποστολή συγκεκριµένων στοιχείων όπως :

(i)

Γενικά στοιχεία του φορέα, όπως: επωνυµία, έτος ίδρυσης, αριθµός
µελών, ΑΦΜ, εθνικότητες µε τις οποίες ασχολείται/εξυπηρετεί ο
φορέας, τοµείς ενασχόλησης

(ii)

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα, όπως: διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο,
φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ιστοσελίδα, λογαριασµούς µέσων
κοινωνικής δικτύωσης

(iii)

Πλήρη

στοιχεία

νόµιµου

εκπροσώπου

του

φορέα,

όπως:

ονοµατεπώνυµο, ιθαγένεια, αριθµό δελτίου ταυτότητας ή άδειας
διαµονής, αριθµό διαβατηρίου
(iv)

Παρατηρήσεις
περιλαµβάνονται

και

πρόσθετες

στοιχεία

που

πληροφορίες,

βοηθούν

στην

όπου

κατανόηση

ταυτότητας ή/και των ιδιαιτεροτήτων του φορέα
(v)

Επισύναψη του καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του.

θα
της
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Η αποστολή των στοιχείων θα πραγµατοποιείται µε υποβολή της φόρµας
καταγραφής

των

αναγνωρισµένων

φορέων

συλλογικής

εκπροσώπησης

των

πολιτών τρίτων χωρών, µε συνηµµένο το καταστατικό του φορέα, στο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο

communities@immigration.gov.gr,

στο

οποίο

µπορείτε

να

απευθύνεστε και για περαιτέρω πληροφορίες.
Την πρόσκληση και τη φόρµα καταγραφής µπορείτε να αναζητήσετε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδροµή:
http://immigration.gov.gr/web/guest/anakoinoseis1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

