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          Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,  
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           Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12,                  
           Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 
           Θεσσαλονίκη 
              
             Κοινοποίηση:  

    - Υπουργό Μεταναστευτικής   
       Πολιτικής, κ. Μουζάλα 
       Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2  
       ΤΚ 10183,   Αθήνα  
 

           - Περιφερειακό Συντονιστή   
              Β. Ελλάδος  και  Ηπείρου  

        Υπουρ. Μεταναστ. Πολιτικής, 
         κ. Ράγκο Ν. 
        Διοικητήριο, ΤΚ. 54123 
 

-Διευθύντρια Περιφερειακού   
 Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης,    

               κα Μουρμούρη Μ. 
               Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ 
               Πόντου 5, περιοχή Λαχαναγοράς 
               ΤΚ 54628, Καλοχώρι Θεσ/νίκης 

       
       -Διευθύνοντα Σύμβουλο    
        Ο.Α.Σ.Θ., κ. Παναγιωτίδη 
         Παπαναστασίου 90 
         ΤΚ 54644 
         Θεσσαλονίκη 

                                      
       - Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 

               Πολιτικής & Αλληλεγγύης  
               Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Λεκάκη  
             

                                                                                
Αγαπητέ κ. Κυρίζογλου, 

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να ζητήσω τη 

συνδρομή σας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση με στέγαστρα και παγκάκια των στάσεων του 

Ο.Α.Σ.Θ. έξω από την Υπηρεσία Ασύλου. 

Συγκεκριμένα, περίπου 4.500 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο διαμένουν σε διάφορα 

προγράμματα φιλοξενίας στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και περίπου 1.100 



 
 

 

στις δομές ανοιχτής φιλοξενίας κοντά στην πόλη. Κάποιες από αυτές θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν και το 2018 (Λαγκαδίκια και Διαβατά), ενώ είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν και τα 

προγράμματα φιλοξενίας στον αστικό ιστό σε όλο το νομό. Αυτό σημαίνει ότι το Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στη Λαχαναγορά, στην οδό Πόντου 5 (παλιό 

Β’ ΚΤΕΟ) θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί αιτούντες άσυλο που μεταφέρονται εκεί, είτε με 

λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. (όσους φιλοξενούνται σε διαμερίσματα), είτε  με μισθωμένα 

λεωφορεία της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε .για τους πρόσφυγες (όσους φιλοξενούνται σε 

ανοιχτές δομές φιλοξενίας). 

Την Υπηρεσία Ασύλου εξυπηρετεί η γραμμή 9, στάση Αναψυκτήριο. Και οι δύο στάσεις 

(προς το Άσυλο και από το Άσυλο) δε διαθέτουν ούτε στέγαστρο, ούτε παγκάκι. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή αιτήματος ασύλου προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του 

αιτούντος στην Υπηρεσία (ακόμα και στην περίπτωση βρέφους, ηλικιωμένου, ασθενούς, 

ΑΜΕΑ κλπ) και παράλληλα η διεκπεραίωση του αιτήματος απαιτεί περισσότερες από μία 

επισκέψεις, ζητώ από εσάς να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 

εξοπλίσετε τις στάσεις με στέγαστρο και παγκάκι. 

Έχουμε ήδη θέσει το θέμα και στη διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ., οι οποίοι και μας παρέπεμψαν στο 

Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ως καθ’ ύλην αρμόδιο για τις συνοδευτικές υποδομές των 

στάσεων στην περιοχή. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και εννοείται ότι παραμένω στη 

διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

 

                                                                                    Με τιμή, 
Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος  

του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους Πρόσφυγες και  
                                                                            Πρόεδρος του Συμβουλίου  

                                                                                Ένταξης Μεταναστών Θεσσαλονίκης 

                                                                                                

                                                                                                     Σοφία Ασλανίδου 

 


