
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                                                    
 
    
                                                                                                        Θεσσαλονίκη 13/10/2017 

               
                    Αριθµ.Πρωτ.: 1 

                     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 

 

 Σήµερα, την 13η του µήνα Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

συνήλθε στο Γραφείο Ε20  σε 1η  συνεδρίαση για το έτος 2017 το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών που 

συγκροτήθηκε βάσει της µε αριθµό 1344/02-10-2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

      

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόµιµα καλεσµένοι οι παρακάτω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (08) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά 

       1. Σοφία Ασλανίδου                  ∆ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος 

       2. Μαρία Πασχαλίδου               ∆ηµοτική Σύµβουλος ως Αναπληρώτρια Προέδρου 

       3. Στέφανος Γωγάκος                ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας 

       4. Αντώνιος Καρούµπης          Εκπρόσωπος της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώµατα  

                                                           του ανθρώπου» 

       5. Hadi Al Khatib                        Εκπρόσωπος Norwegian Refugee Council   

       6. Muhammad Aqeel Akhtar      Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συνδέσµου Ελλάδας-Πακιστάν 

       7. Αντώνιος Γαζάκης                 Εκπρόσωπος Εθελοντικού Σχολείου ελληνικής γλώσσας για τους µετανάστες 

                                                            «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 

       8. Άδωνις Κουλιούφας               Εκπρόσωπος ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

       9.  Κειρούλα Αράµπ                    Εκπρόσωπος Αφγανικής Κοινότητας (αναπληρωµατικό µέλος) 

      10.Θεµιστοκλής Χαρίσης             Συντονιστής γραµµατείας της πολιτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»  

                                                             (αναπληρωµατικό µέλος) 

                                   

        ΑΠΟΝΤΕΣ δύο (2) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος 

         1. ∆έσποινα Συρρή                   Εκπρόσωπος Οργάνωσης «ΣΥΜΒΙΩΣΗ» 

         2. Λιούµπισσα Βρεντσέφ         Εκπρόσωπος Σερβικής Κοινότητας 

         3. Βαλµπόνα   Χιοτούνα           Εκπρόσωπος Κοινότητας Αλβανών 

         4. Κώστας Αβραµίδης              Εκπρόσωπος «Συλλόγου Κουµπιατιωτών» Ελληνικής Οµογένειας 

                                                             Γεωργίας  (αναπληρωµατικό µέλος) 

 



Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως Γραµµατέας του Συµβουλίου η κα Ζωή Βαφειάδου, 

υπάλληλος  του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων 

της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.     

    

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία µε την παρουσία οκτώ  (8) τακτικών µελών και δύο (2) αναπληρωµατικών, η 

συνεδρίαση ξεκίνησε µε την Πρόεδρο να παρουσιάζει τη νέα σύνθεση του Σ.Ε.Μ. και στη συνέχεια να 

εισάγει προς συζήτηση το  θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για τις δράσεις του Συµβουλίου 

Ένταξης των Μεταναστών».  

 

Πρώτο θέµα συζήτησης όπως τέθηκε από την Πρόεδρο, κα Σ. Ασλανίδου ήταν η ισχύουσα διάταξη για 

τον  αποκλεισµό των άνεργων προσφύγων από τα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.. Με αφορµή σχετικό 

Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης επισηµάνθηκε η νοµική αδυναµία που προκύπτει για 

το σύνολο των αστέγων αλλά και ειδικότερα για τους άστεγους πρόσφυγες  για την εγγραφή τους στα 

Μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ καθώς βασικό δικαιολογητικό αποτελεί η προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης 

που να πιστοποιεί την κατοικία των αιτούντων. 

 

Σε σχέση µε την εγγραφή των προσφύγων στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, το πρόβληµα δεν αφορά 

µόνο τους άστεγους πρόσφυγες αλλά και αυτούς που φιλοξενούνται σε προγράµµατα φιλοξενίας, καθώς 

δεν µπορούν να βεβαιώσουν µε επίδειξη κάποιου λογαριασµού στο όνοµά τους τη µόνιµη κατοικία τους, 

καθώς όλοι οι λογαριασµοί ∆ΕΚΟ εκδίδονται στο όνοµα του οργανισµού ή της οργάνωσης που τους 

φιλοξενεί, ενώ και το µισθωτήριο συµβόλαιο δεν αναφέρει τους επωφελούµενους ονοµαστικά. Το 

πρόβληµα απόδειξης µόνιµης κατοικίας αφορά τόσο τον άστεγο πληθυσµό όσο και αυτούς που 

φιλοξενούνται και δεν έχουν µισθωτήριο ή κάποιο λογαριασµό στο όνοµά τους που να αποδεικνύει τη 

µόνιµη κατοικία τους. 

 

Αναφορικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, το Σ.Ε.Μ., αναγνωρίζοντας πως το όλο ζήτηµα είναι µια πολιτική 

απόφαση µε τη συνέργεια πολλών παραγόντων, συµφώνησε οµόφωνα στην αποστολή επιστολής προς 

το Υπουργείο Εργασίας, µε κοινοποίηση προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, στην οποία 

αφενός θα επισηµαίνεται το πρόβληµα γενικά για το σύνολο των αστέγων αλλά κυρίως, λόγω 

αρµοδιοτήτων του Σ.Ε.Μ., για τους άστεγους πρόσφυγες, αφετέρου θα καταγράφεται µια διασταλτική 

ερµηνεία για την κάλυψη του εν λόγω δικαιολογητικού από τους φορείς στέγασης των προσφύγων µε τη 

χορήγηση  βεβαίωσης κατοικίας για  κάθε νόµιµη χρήση  προς όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

∆εύτερο θέµα της συνεδρίασης αποτέλεσε η συνεργασία του Σ.Ε.Μ. µε τον Ο.Α.Σ.Θ. µε σκοπό τη παροχή 

οικονοµικής διευκόλυνσης για τη µετακίνηση των προσφύγων. Συγκεκριµένα, εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Θ. 

Χαρίσης ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Μ. στην ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στις 18 

Οκτωβρίου 2017 στις 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούµπας µε θέµα τον Ο.Α.Σ.Θ. προκειµένου να 

καταθέσει προτάσεις προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για διευκολύνσεις στις µετακινήσεις  των προσφύγων όπως η 

χορήγηση µειωµένου εισιτηρίου ή η δωρεάν µετακίνησή τους, εντάσσοντάς τους στην κατηγορία των 

ανέργων µε δεδοµένη την εκκρεµότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Ανέργων κλπ. 



 

Τέλος τρίτο θέµα, όπως τέθηκε από τον κ. Καρούµπη, αποτέλεσε η ταυτοποίηση εγγραφής των 

προσφύγων µαθητών-τριών που φοιτούν  σε σχολεία του αστικού ιστού αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της 

συζήτησης, αποτυπώθηκε η όλη διαδικασία εγγραφής των προσφύγων µαθητών-τριών από την κα ∆. 

Κοκοζίδου της Ύπατης Αρµοστείας. Σε σχέση µε τις τάξεις υποδοχής στα σχολεία, δεν τίθεται θέµα 

«ταυτοποίησης εγγραφής». 

 

Από τον κ. Α. Γαζάκη επισηµάνθηκε η αδυναµία δηµιουργίας τµηµάτων υποδοχής των προσφύγων 

µαθητών-τριών στα σχολεία καθώς είναι απαραίτητος ο αριθµός των εννέα (9) τουλάχιστον µαθητών-

τριών για τη δηµιουργία των εν λόγω τµηµάτων. Το Σ.Ε.Μ., κατόπιν συζήτησης, πρότεινε να εισηγηθεί τη 

δηµιουργία τµηµάτων υποδοχής προσφύγων µαθητών-τριών στα σχολεία ακόµη και για (1) ένα 

µαθητή/µία µαθήτρια αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες στον κ. Α. Καρούµπη. 

 

                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                 Η Γραµµατέας 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

           ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                               

                                                                                                                  Ζωή Βαφειάδου 

 

                    ΣΟΦΙΑ ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ 

 

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

       1. Σοφία Ασλανίδου                   

       2. Μαρία Πασχαλίδου                

       3. Στέφανος Γωγάκος                 

       4. Αντώνιος Καρούµπης           

       5. Hadi Al Khatib                         

       6. Muhammad Aqeel Akhtar       

       7. Αντώνιος Γαζάκης                  

       8. Άδωνις Κουλιούφας                

       9.  Κειρούλα Αράµπ                     

      10.Θεµιστοκλής Χαρίσης              


