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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Σήµερα στις 16 Ιουλίου 2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων που συγκροτήθηκε µε την 148/24-02-2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνήλθε σε 1η
συνεδρίαση για το έτος 2020 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του προς όλα τα τακτικά µέλη (11) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4555/2018.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόµιµα καλεσµένοι οι παρακάτω:
Παρόντες: 6
1. Αντώνιος Γαζάκης

∆ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος

2. Μαρία Αγαθαγγελίδου

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Τακτικό Μέλος

3. Σπύρος Βούγιας

∆ηµοτικός Σύµβουλος -Τακτικό Μέλος

4. Φωτεινή Σιέχου

Τακτικό Μέλος - ΕΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ «ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

5. Αµπουσαΐντ Χασάν

Τακτικό Μέλος - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

6. Αργιάν Τσιάρα

Τακτικό Μέλος - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΤΕΡΕΖΑ

Απόντες: 5
1. Χάρης Αηδονόπουλος

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Τακτικό Μέλος

2. ∆έσποινα Αηδονά

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Τακτικό Μέλος

3. Μιχάλης Κωνσταντινίδης ∆ηµοτικός Σύµβουλος - Τακτικό Μέλος
4. Χατούνα Μπαλακασβίλι

Σύλλογος «Η ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» - Τακτικό Μέλος

5. Βρζινα Νάτζια

ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τακτικό
Μέλος

Ως Γραµµατέας του Συµβουλίου προσήλθε ο κος Χρήστος Παρασίδης, υπάλληλος του Τµήµατος
∆ιοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων της ∆ιεύθυνσης
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Στην συνεδρίαση προσήλθαν οι:
•

Ελευθερία Στεργίου ως εκπρόσωπος του κου. Χάρη Αηδονόπουλου

•

∆άφνη Χατζηαντωνίου, εκπρόσωπος της ΜΑΘ-Αναπτυξιακής Μείζονος Θεσσαλονίκης

•

Μέριτζ Οζγκιουνές, εκπρόσωπος της ΜΑΘ-Αναπτυξιακής Μείζονος Θεσσαλονίκης

•

Εµµανουήλ Ζουγκός, ψυχολόγος της δοµής “Φιλοξενίας Οικογενειών” αιτούντων άσυλο Τούµπας

•

Ανδρέας Καραδάκης, υπάλληλος του Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

•

Λορέτα Σπάχο, µέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ

•

Μπαντέρ Χασάν, µέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

•

Ραµαντάνης Νασσερντίν, µέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΥΡ∆ΩΝ

Μετά την διαπίστωση απαρτίας µε την παρουσία έξι (6) τακτικών µελών ξεκίνησε η συνεδρίαση, µε
παρουσίαση της ιδιότητας των παρευρισκοµένων του Συµβουλίου αλλά και αυτών που παρακολούθησαν
την συνεδρίαση ως παρατηρητές. Μετά από σχετική ερώτηση του τακτικού µέλους κου. Σπύρου Βούγια,
αποσαφηνίστηκε από τον πρόεδρο του Συµβουλίου ότι στις συνεδριάσεις είναι δυνατή η παρουσία
ατόµων που δεν συµµετέχουν στο ΣΕΜ, ως παρατηρητές, καθώς η πρόσκληση ανακοινώνεται δηµόσια.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ενηµέρωσε το σώµα
σχετικά µε το «σφιχτό» θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου και τις αρµοδιότητές του, τονίζοντας
όµως τη σηµασία του γνωµοδοτικού χαρακτήρα του Συµβουλίου, που θα µπορούσε να κατευθύνει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο σε αποφάσεις για την πραγµατική ένταξη των µεταναστών, αλλά και την αποφυγή
φαινοµένων αστεγίας.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, υπογραµµίστηκε από τον κο.
Ανέστη Τελίδη, σε σχέση µε τα ασυνόδευτα ανήλικα που βρίσκονται ακόµη άστεγα, η πρόθεση της
διοίκησης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης να στεγαστούν σε οικιστικές περιοχές µε σχολεία κοντά στην τοπική
κοινωνία έτσι ώστε για το διάστηµα το οποίο θα µείνουν εκεί να έχουν γίνει πραγµατικά βήµατα ένταξης,
αλλά και η ίδια η κοινωνία να αρχίσει να αντιλαµβάνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν ανάµεσά µας.
Για το πρώτο θέµα της ηµερησίας διάταξης αναφορικά µε το Φιλοξενείο Οικογενειών αιτούντων άσυλο,
στην Τούµπα, προσκλήθηκε ο κος Ζουγκός Εµµανουήλ (συντονιστής και ψυχολόγος στη συγκεκριµένη
δοµή), ο οποίος παρουσίασε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία του φιλοξενείου.
Από το 2015 που ξεκίνησε να λειτουργεί µέχρι και σήµερα, όπως τόνισε ο κος Ζουγκός, το φιλοξενείο
αποτελεί τη µοναδική στεγαστική δοµή στη Βόρεια Ελλάδα στην οποία απευθύνονται οι αρµόδιες αρχές
και παραπέµπουν οικογένειες οι οποίες έχουν υψηλή ευαλωτότητα. Ακολούθησαν διευκρινιστικές
ερωτήσεις από τον κο Σπύρο Βούγια, την κα Μαρία Αγαθαγγελίδου και τον κο Αντώνιο Γαζάκη.
Για το δεύτερο θέµα της ηµερησίας διάταξης αναφορικά µε την υλοποίηση της δοµής φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων στην οδό Αλεξάνδρειας στο 5ο διαµέρισµα, η προσκεκληµένη της Μητροπολιτικής
Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης-ΑΑΕ, κα ∆άφνη Χατζηαντωνίου, περιέγραψε τις δράσεις της Αναπτυξιακής
καθώς και την πορεία υλοποίησης της δοµής στην οδό Αλεξανδρείας. Σε αυτό το σηµείο δόθηκε η
ευκαιρία να συνδεθούν το δεύτερο µε το τρίτο θέµα της ηµερησίας, το οποίο παρουσίασε και επεξήγησε ο
κος Ανδρέας Καραδάκης (υπάλληλος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης) και η κα Μέριτζ Οζγκιουνές
(εκπρόσωπος της ΜΑΘ-ΑΑΕ).

Η άµεση ανάγκη ενηµέρωσης των κατοίκων του πέµπτου δηµοτικού διαµερίσµατος σχετικά µε την δοµή
στην οδό Αλεξανδρείας, επισηµάνθηκε από τον κο Ανέστη Τελλίδη και την κα Μαρία Αγαθαγγελίδου.
Όσον αφορά την εξέλιξη του προγράµµατος REACT και για την αποτροπή φαινοµένων αστεγίας
προσφύγων, παρά την αντίληψη επί του θέµατος από την κα Ελευθερία Στεργίου και τον κο Ανέστη
Τελλίδη, για την αποφυγή αναφοράς µε ανακρίβειες, το σώµα επιφυλάχτηκε για παρουσίαση του θέµατος
από τον Αντιδήµαρχο κο Αηδονόπουλο Χαράλαµπο στην επόµενη συνεδρίαση.

Ο Γραµµατέας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Χρήστος Παρασίδης

Αντώνιος Γαζάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μαρία Αγαθαγγελίδου

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Τακτικό Μέλος

2. Σπύρος Βούγιας

∆ηµοτικός Σύµβουλος -Τακτικό Μέλος

3. Φωτεινή Σιέχου

Τακτικό Μέλος - ΕΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ “ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ”

4. Αµπουσαΐντ Χασάν

Τακτικό Μέλος - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

5. Αργιάν Τσιάρα

Τακτικό Μέλος - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΤΕΡΕΖΑ

