
 
 
                
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 5 Απριλίου 2016 
ΜΟΝΑΔΑ Ζ΄  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Αρ. Πρ. :  

  
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμός 1 
 
Σήμερα την 5η του μήνα Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών που συγκροτήθηκε βάσει της με αριθμό 
72/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα οι παρακάτω: 
 
1. Κόνιαρης Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος     
2. Βελής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος 
3. Βλάχου – Σταματάκη Ελένη Δημοτική Σύμβουλος 
4. Διακολιού Μαίρη Δημοτική Σύμβουλος 
5. Ιβάνοφ Στέβος Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Εκπρόσωπος Μεταναστών                                
6. Ονζέ Ηλίας Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Εκπρόσωπος Μεταναστών  
7. Καλιβάτσης Άλεξ Υδραυλικός Ηλεκτρολόγος – Εκπρόσωπος Μεταναστών  
 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και εκλήθησαν νόμιμα οι κ.κ. Ιρίνα – 
Σύλβια Ραντούλοβιτς, Σαριεντίν Σαναά, Δήμητρα Μπραντίνο (τακτικά Μέλη) 
και οι κ.κ. Ντανούτα Λεχβάρ και Ορλάντο Μπραντίνο (αναπληρωματικά μέλη).                                                     
 
Στη συνεδρίαση χρέη Γραμματέα - Πρακτικογράφου του Συμβουλίου ασκούσε 
ο υπάλληλος του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου κ. 
Μπίκας Κωνσταντίνος, αντικαθιστώντας την ορισμένη υπάλληλο του Δήμου, 
κ. Παρασκευοπούλου Σουλτάνας, λόγω ασθένειας αυτής. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. 
Κόνιαρης Πέτρος, έλαβε τον λόγο προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση των 
μελών αλλά και θέσει προς συζήτηση τις προτάσεις του.  
 
Ο Πρόεδρος, αναφέρθηκε σε ερώτημα της Δημοτικής Συμβούλου κ. Διακολιού 
Μαίρης, σχετικά με έγγραφο που έχει σταλεί από την Περιφέρεια Αττικής και 
αφορά σε σειρά προτάσεων που πρέπει να επεξεργαστούν οι Δήμοι σχετικά 
με πιθανούς ελεύθερους χώρους για εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων – 
μεταναστών, λέγοντας ότι το ανωτέρω θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων της 
Διαρκούς Επιτροπής Συντονισμού για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό και 
για το λόγο αυτό προτείνει να κατατεθεί αίτημα προκειμένου να συνεδριάσει 
άμεσα η ανωτέρω επιτροπή οπού και θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα. 



Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Διακολιού Μαίρη λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι 
η Δημοτική Παράταξη στην οποία ανήκει ΄΄ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ΄΄, έχει ήδη καταθέσει σχετική επιστολή προς τα μέλη της 
Διαρκούς Επιτροπής Συντονισμού για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, ζητά 
την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής. 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, 
αποφασίστηκε ομόφωνα να κατατεθεί αίτημα προς τη Διαρκή Επιτροπή 
Συντονισμού για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, ώστε να οριστεί άμεσα 
συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνουν δράσεις προκειμένου να 
συγκεντρωθεί υλική βοήθεια (ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα) και να γίνουν 
επισκέψεις σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών, οπού και θα 
διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.   
Οι ανωτέρω δράσεις θα γίνουν με τη υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και 
τη συνεργασία του Γραφείου Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου. 
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να κληθεί στη συνεδρίαση, η 
υπεύθυνη του Γραφείου Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ. Γαλανοπούλου 
Χριστίνα, η οποία και προσήλθε, προκειμένου να αναπτύξει στα μέλη τρόπους 
υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων. 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου 
αποφασίστηκε ομόφωνα να εργαστούν τα μέλη του Συμβουλίου σε 
συνεργασία με το Δήμο, το γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς αλλά και με 
φορείς της πόλης, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις με σκοπό τη 
συγκέντρωση υλικής βοηθείας (ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα), ώστε να 
διανεμηθούν σε πρόσφυγες – μετανάστες όπου υπάρχει ανάγκη. 
 
Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας 
κέντρου καταγραφής αιτημάτων των μεταναστών που ζουν και 
δραστηριοποιούντα στα διοικητικά όρια του Δήμου.  
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου 
αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία κέντρου καταγραφής αιτημάτων των 
μεταναστών. 
Οι μετανάστες που ζουν και δραστηριοποιούντα στα διοικητικά όρια του 
Δήμου, θα μπορούν να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 
λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, με τη γραμματεία 
του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, και συμπληρώνοντας το ειδικό 
έντυπο, να καταθέτουν το αίτημα τους, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  
Παραλήπτης των αιτημάτων θα είναι η γραμματέας του Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών, υπάλληλος του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του 
Δήμου Αμαρουσίου, κ. Παρασκευοπούλου Σουλτάνα, η οποία θα τα 
συγκεντρώνει και θα τα διαβιβάζει στον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου. 
Για την καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών αποφασίστηκε να προβληθεί 
με κάθε πρόσφορο μέσο η Υπηρεσία Καταγραφής Αιτημάτων με ανάρτηση 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου, στον τοπικό Τύπο, με 
αφίσες καθώς και με ενημερωτικά φυλλάδια που θα διανεμηθούν στην πόλη. 
Ένα ακόμα βήμα για την καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών, προκειμένου 
να πληροφορούνται για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος 



Αμαρουσίου, είναι η δημιουργία μεταφρασμένων φυλλαδίων σε διάφορες 
γλώσσες, ώστε να είναι κατανοητά από περισσότερους μετανάστες, σχετικά 
με όλα τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου (κοινωνικό παντοπωλείο, 
κοινωνικό ιατρείο, συσσίτια, κ.α.). Τα φυλλάδια αυτά θα μπορούσαν να 
μοιραστούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου.  
 
Αναφορικά με το ζήτημα που είχε τεθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση, περί 
διοργάνωσης συνάντησης για τους μετανάστες αποφασίστηκε ομόφωνα μετά 
από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, να 
εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος κ. Κόνιαρης Πέτρος, προκειμένου να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για τη διεξαγωγή συνάντησης με θέμα τους 
μετανάστες, με τη συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών, παραγόντων του Δήμου Αμαρουσίου, φορέων της πόλης, 
καθώς και μεταναστών που ζουν και δραστηριοποιούντα στο Μαρούσι αλλά 
και προσωπικά του Δημάρχου κ. Πατούλη.  
Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ώστε να συγκεντρώσει τα στοιχεία των 
μεταναστών που υπάρχουν στην πόλη του Αμαρουσίου, προκειμένου να 
ειδοποιηθούν για την επικείμενη συνάντηση αλλά και για επόμενες καθώς και 
για διάφορες δράσεις που τυχόν θα πραγματοποιηθούν και να λαμβάνουν 
ενημερώσεις από το Συμβούλιο.  
 
 
Μετά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο επικύρωσε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη 
συνεδρίαση 
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