
 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                                                                    
 
    
                                                                                                        Θεσσαλονίκη 15/12/2017 

               
                    Αριθµ.Πρωτ.: 2 

                     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 2 

 

Σήµερα, την 15η του µήνα ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

συνήλθε στο Γραφείο Ε20  σε 2η  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 (06) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά 

       1. Σοφία Ασλανίδου                  ∆ηµοτική Σύµβουλος ως Πρόεδρος 

       2. Στέφανος Γωγάκος               ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µειοψηφίας 

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

                                                           του ανθρώπου» 

       4. Hadi Al Khatib                        Εκπρόσωπος Norwegian Refugee Council   

       5. Muhammad Aqeel Akhtar      Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συνδέσµου Ελλάδας-Πακιστάν 

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

                                                            «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» 

       7. Κεϊρούλα Αράµπ                   Εκπρόσωπος Αφγανικής Κοινότητας (αναπληρωµατικό µέλος) 

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

                                                             (αναπληρωµατικό µέλος) 

                                   

        ΑΠΟΝΤΕΣ δύο (5) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος 

         1. Μαρία Πασχαλίδου               ∆ηµοτική Σύµβουλος ως Αναπληρώτρια Προέδρου 

         2. ∆έσποινα Συρρή                   Εκπρόσωπος Οργάνωσης «ΣΥΜΒΙΩΣΗ» 

         3. Λιούµπισσα Βρεντσέφ         Εκπρόσωπος Σερβικής Κοινότητας 

         4. Βαλµπόνα   Χιοτούνα           Εκπρόσωπος Κοινότητας Αλβανών 

         5. Άδωνις Κουλιούφας             Εκπρόσωπος ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

         6. 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 εισάγει προς συζήτηση την πρόταση της οργάνωσης 

«Συµβίωση» για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο δηµαρχιακό χώρο στα τέλη του Ιανουαρίου 2018 µε θέµα 

τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών προσφύγων. 

 

Συγκεκριµένα, η πρόταση της οργάνωσης «Συµβίωση» είναι η διεξαγωγή συναντήσεων 15-20 ατόµων, 

διάρκειας 2-3 ωρών, µε κοινότητες προσφύγων. Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η δικτύωση των 

κοινοτήτων αυτών και οι προληπτικές ενέργειες κατά του φαινοµένου. Τα µέλη του Σ.Ε.Μ. συµφώνησαν 

στην αρχική ιδέα της πραγµατοποίησης µιας σχετικής εκδήλωσης προχωρώντας σε επιµέρους 

αντιπροτάσεις. Ειδικότερα, συµφώνησαν στη διεξαγωγή, σε πρώτη φάση, µιας κλειστής συνεδρίασης 

σεµιναριακού χαρακτήρα, µε γενικότερη ίσως θεµατολογία την οικογενειακή  βία και κακοποίηση των 

γυναικών και παιδιών προσφύγων, µε περιορισµένο αρχικά κοινό και µε την προοπτική διεύρυνσης αυτού 

στο µέλλον. Στη συνεδρίαση προτάθηκε να συµµετέχουν ειδικοί του αντικειµένου µε στόχο αφενός την 

ενηµέρωση του Σ.Ε.Μ. και των λοιπών οργανώσεων, φορέων σχετικά µε το ζήτηµα αφετέρου την εύρεση 

τρόπων επικοινωνίας και την ανταλλαγή προτάσεων, εµπειριών και απόψεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. 

Hadi Al Khatib πρότεινε συνεργασία και ενέργειες µε στόχο την ενηµέρωση των γυναικών προσφύγων για 

τα δικαιώµατά τους στην Ελλάδα.  

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε µε το θέµα που εισήγαγε ο κ. Κεϊρούλα Αράµπ αναφορικά µε τη 

δυσκολία/αδυναµία τέλεσης πολιτικού γάµου των προσφύγων λόγω της γραφειοκρατίας και των 

χρονοβόρων διαδικασιών για την πιστοποίηση της µη διγαµίας. Το Σ.Ε.Μ. επιφυλάχθηκε για τη µελέτη 

των διαδικασιών και της σχετικής νοµοθεσίας ώστε να προχωρήσει σε πιθανές προτάσεις και ενέργειες. 

 

Επίσης, τρίτο θέµα συζήτησης, όπως τέθηκε από τον προαναφερόµενο, ήταν ο συνδυασµός της 

επαγγελµατικής κατάρτισης των προσφύγων µε την επαγγελµατική τους απασχόληση. Τα µέλη 

επισήµαναν πως η δυσκολία συµµετοχής των προσφύγων µεταναστών στα τρέχοντα προγράµµατα του 

ΟΑΕ∆ προκύπτει από τη µη παροχή βεβαίωσης ανεργίας σε αυτούς, ζήτηµα για το οποίο το Σ.Ε.Μ. έχει 

ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από τον κ. Hatib Al  Khatib στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την αστεγία των 

προσφύγων και µεταναστών κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο του 2017. Ορµώµενοι 

από αυτό, επισηµάνθηκε το φαινόµενο της αύξησης του αριθµού των προσφύγων, µεµονωµένων και 

οικογενειών, µε υπηρεσιακά σηµειώµατα παραµονής από Θεσσαλονίκη, καθώς µεταφέρονται απευθείας 

στη Θεσσαλονίκη και µάλιστα στοχευµένα σε κέντρα παροχής υπηρεσιών της πόλης για πρόσφυγες και 

µετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό, για την αντιµετώπιση των έκτακτων καταστάσεων και αναγκών στέγασης 



των προσφύγων, µεταναστών προτάθηκε η εύρεση κατάλληλων κλειστών χώρων. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα πραγµατοποιηθούν επαφές µε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, µε το Γ΄  Σώµα 

Στρατού, µε την Εκκλησία, µε αθλητικούς φορείς κλπ. 

 

Επίσης, στη 2η συνεδρίαση συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις σχετικές µε την ενηµέρωση των 

προσφύγων και µεταναστών για τις υπάρχουσες δοµές, δηµόσιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών 

αναφορικά µε τα ζητήµατά τους µε στόχο την άµεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτές. Συγκεκριµένα, 

προτάθηκε α) η τοποθέτηση πινακίδων σε κεντρικά σηµεία της πόλης στις οποίες θα καταχωρούνται 

χρήσιµες πληροφορίες  γραµµένες σε διάφορες γλώσσες (όπως  στοιχεία επικοινωνίας µε την Ελληνική 

Αστυνοµία, το NRC κλπ) β) η αναγραφή των πληροφοριών αυτών και µέσω της τηλεµατικής του Ο.Α.Σ.Θ. 

και γ) η δηµιουργία και έντυπου ενηµερωτικού υλικού µε τις σχετικές πληροφορίες για τη διάθεσή του 

µέσω της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 

Τέλος, τέθηκε από τον  εκπρόσωπο της Αφγανικής Κοινότητας, κ. Κεϊρούλα Αράµπ το ζήτηµα της 

λειτουργίας ενός επίσηµου χώρου προσευχής των µουσουλµάνων καθώς η πρόσφατη αλλαγή µέρους 

της σχετικής νοµοθεσίας έχει ως αποτέλεσµα τη σφράγιση χώρων λατρείας. Το Σ.Ε.Μ. επιφυλάχθηκε για 

τη µελέτη των διαδικασιών και της σχετικής νοµοθεσίας ώστε να προχωρήσει σε πιθανές προτάσεις και 

ενέργειες προς το αρµόδιο υπουργείο. 

 

                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                 Η Γραµµατέας 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

           ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

                               

                                                                                                                 Ζωή Βαφειάδου 

 

                    ΣΟΦΙΑ ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ 

 

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

       1. Σοφία Ασλανίδου                   

       2. Στέφανος Γωγάκος                 

       3. Αντώνιος Καρούµπης           

       4. Hadi Al Khatib                         

       5. Muhammad Aqeel Akhtar       

       6. Αντώνιος Γαζάκης                  

       7.  Κειρούλα Αράµπ                     

      8. Θεµιστοκλής Χαρίσης              


