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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμός 3 
 
Σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 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. Καρλατήρα Μαρία -  Δημοτική Σύμβουλος 
5. Ραντούλοβιτς Ιρίνα Σύλβια – Ιατρός Δερματολόγος - Εκπρόσωπος 

Μεταναστών                                
6. Ονζέ Ηλίας - Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Εκπρόσωπος Μεταναστών  
7. Καλιβάτσης Άλεξ Υδραυλικός Ηλεκτρολόγος – Εκπρόσωπος 

Μεταναστών  
8. Ιβάνοβα Ευγενία – Ιδιωτικός Υπάλληλος - Εκπρόσωπος Μεταναστών 
9. Αλμασάλμα Σάμπρι – Ελεύθερος Επαγγελματίας - Εκπρόσωπος 

Μεταναστών 
10. Κάλαγκμπορ Κατερίνα – Ελεύθερος Επαγγελματίας/Δημόσιες Σχέσεις - 

Εκπρόσωπος Μεταναστών 
 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και εκλήθησαν νόμιμα οι κ.κ. Διακολιού 
Μαίρη, Στέβος Ιβάνοφ (τακτικά Μέλη) και η κ. Ντανούντας Λεχβάρ 
(αναπληρωματικά μέλη).                                                      
 
Στη συνεδρίαση χρέη Γραμματέα - Πρακτικογράφου του Συμβουλίου ασκούσε 
η ορισμένη υπάλληλος του Δήμου του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων του Δήμου, κ. Παρασκευοπούλου Σουλτάνα.  
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος, κ. Πατούλης Γεώργιος. 
 
Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
οι κ.κ. Φωτίδης Χρήστος (Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου 
Πεύκης-Λυκόβρυσης), Αλαβάνος Ιωάννης (Δικηγόρος με ειδικότητα στην 



ένταξη μεταναστών), Καλαμίδας Νικόλαος (Υποδιοικητής Αλλοδαπών ΒΑ 
Αττικής) και η συνεργάτιδα του Δημάρχου κ. Γαλανοπούλου Χριστίνα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. 
Κόνιαρης Πέτρος, έδωσε το λόγο στον δικηγόρο κ. Αλαβάνο Ιωάννη, 
προκειμένου να κάνει μια αναφορά στην ένταξη των μεταναστών.  
 
Ο κ. Αλαβάνος, αφού συστήθηκε στα μέλη του συμβουλίου κι ενημέρωσε το 
Σώμα για την 20ετή ασχολία του με τα θέματα ένταξης μεταναστών στον τόπο 
μας, των νόμιμων μεταναστών, αναφέρθηκε στη σημασία της ένταξης τους 
στο κοινωνικό σύνολο. Η οποία ένταξή τους βοηθάει πάνω απ’ όλα την 
εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ο αλλοδαπός που ζει και εργάζεται εδώ, 
πρέπει να νιώσει ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας κι εμείς πρέπει να κάνουμε 
κάτι γι αυτό. Αν υπάρχει πλήρης καταγραφή στοιχείων όλων των μεταναστών 
που ζουν κι εργάζονται στην πόλη μας, ακόμα και της εργασίας που είχαν 
στην πατρίδα τους, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τη βοήθειά 
τους, σε προγράμματα και δράσεις της πόλης μας. Ο κ. Αλαβάνος με περίπου 
10 συνεργάτες, έχουν προβεί στη δημιουργία ενός ινστιτούτου ανεξάρτητου, 
Ι.Μ.Ε.Δ. (Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου), με σκοπό τη βοήθεια στους 
μετανάστες και τη στήριξη των Σ.Ε.Μ. (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. 
Μέχρι τώρα στηρίζουν 9 Σ.Ε.Μ. Για το λόγο αυτό έχουν εκδώσει σχετικό 
εγχειρίδιο, επικαιροποιημένο το οποίο μόλις ολοκληρωθεί η επανέκδοσή του, 
δεσμεύτηκε να το καταθέσει στα μέλη του Συμβουλίου μας. Προτείνει λοιπόν 
να γίνει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο, με τη βοήθεια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που έχει όλα τα στοιχεία των μεταναστών 
και του τμήματος Ασφαλείας Αλλοδαπών που έχει τα στοιχεία των ομογενών, 
προκειμένου να καταφέρουμε να τους προσεγγίσουμε. Τονίζει δε, ότι με τα 
νέα μέτρα, ο αριθμός των νόμιμών μεταναστών στη χώρα μας, θ’ αυξηθεί 
σημαντικά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους 
διαχειριστούμε και να τους εντάξουμε ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να 
μάθουμε και οφείλουμε να το κάνουμε, να σεβόμαστε την προσωπικότητα 
αλλά και την κουλτούρα που κουβαλούν μαζί τους, Να τους γνωρίσουμε και 
να τους αγκαλιάσουμε. Δεσμεύτηκε τέλος, να καταθέσει τις προτάσεις του για 
την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου 
μας.  
 
Μαζί του συμφώνησε απόλυτα ο κ. Καλαμίδας Νικόλαος, του οποίου η 
εμπειρία των 20 χρόνων περίπου στο τμήμα Αλλοδαπών, είναι πολύτιμη. 
Τόνισε έντονα, ότι σχεδόν όλοι οι μετανάστες, καλώς ή κακώς, ερχόμενοι, 
κουβαλούν τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, τις συμπεριφορές τους 
και υποσυνείδητα θέλουν να μας τα επιβάλλουν κιόλας. Οι επιχειρηματίες και 
οι οικονομικά ανεξάρτητοι, δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα. 
Κρίνει ότι θα υπάρξουν προβλήματα ένταξης με τους μετανάστες που ήταν 
κάτοικοι τρίτων χωρών. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη χώρα μας, σχετικά 
με την έκδοση αδειών παραμονής κι τις ευκολίες που πλέον υπάρχουν, 
θεωρεί ότι τα προβλήματα θα διογκωθούν. Δεσμεύεται για τη στήριξη του και 
τη βοήθεια του σε ότι άπτεται της αρμοδιότητάς του.  
 
Ο κ. Φωτίδης, ακούγοντας τους προλαλήσαντες με ζωηρό ενδιαφέρον, 
δηλώνει ότι κανένας Έλληνας δεν είναι ενάντια στους μετανάστες. Μάλιστα, 



στην πόλη τους, στη Λυκόβρυση, έχουν πολλούς μετανάστες, κυρίως από το 
Πακιστάν, για τους οποίους ο Δήμος Πεύκης-Λυκόβρυσης, ενδιαφέρεται 
πραγματικά. Διαπιστώνει όμως με τα λύπης του, ότι χρειάζεται μια ολόκληρη 
υποδομή, προκειμένου να τους στηρίζει έμπρακτα, η οποία όμως δεν υπάρχει 
στη χώρα μας. 
 
Το λόγο παίρνει η Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών, κ. Καρλατήρα Μαρία, η οποία υποστηρίζει ότι ναι μεν πρέπει να 
γίνει η καταγραφή των στοιχείων, αλλά κι εμείς σαν Έλληνες οφείλουμε ν’ 
αλλάξουμε λίγο τη νοοτροπία μας απέναντί τους, γιατί δυστυχώς σε πολλές 
περιπτώσεις τους εκμεταλλευόμαστε και τους φερόμαστε απάνθρωπα. Η 
πρόταση που κάνει είναι να δημιουργηθούν στο Δήμο μας, προγράμματα 
εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα 
παιδιά τους που έρχονται για 3 μήνες το καλοκαίρι προκειμένου να δουν τους 
δικούς τους. Στο θέμα αυτό μπορούμε να ζητήσουμε και τη βοήθεια του Δια 
Βίου Μάθηση. 
 
Στο σημείο αυτό, συστάθηκαν 2 επιτροπές εθελοντικά από τα μέλη του 
συμβουλίου, προκειμένου να προσεγγίσουν αρμόδιες υπηρεσίες για τη 
συλλογή στοιχείων μεταναστών.  
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την επαφή με την Διευθύντρια 
του τμήματος Αλλοδαπών, την επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. : 
- Κόνιαρης Πέτρος 
- Ιβάνοβα Ευγενία 
- Αλμασάλμα Σάμπρι 
- Κάλαγκμπορ Κατερίνα 
Και μαζί τους θα είναι ο κ. Φωτίδης Χρήστος - Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Δήμου 
Πεύκης-Λυκόβρυσης και ο κ. Διαμαντής Γεώργιος – εθελοντής συνεργάτης 
του Σ.Ε.Μ. Αμαρουσίου. 
 
Ο κ. Φωτίδης μάλιστα προτείνει να κάνουμε και μια επαφή με την Περιφέρεια, 
συγκεκριμένα με την Περιφερειάρχη κ. Δούρου, προκειμένου να δούμε τι 
βλέψεις υπάρχουν, τι προγράμματα κλπ. 
 
Για την επίσκεψη στο «Σπίτι του Σύριου» που εδρεύει στο Μαρούσι, για μια 
πρώτη επαφή μαζί τους, την επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. : 

- Κόνιαρης Πέτρος 
- Βελλής Αθανάσιος 
- Αλμασάλμα Σάμπρι 
- Ιβάνοβα Ευγενία 
Και συνοδεύουν οι κ.κ. Φωτίδης και Διαμαντής. 
Ορίζεται μια ημερίδα, στα μέσα του Οκτωβρίου, με εισηγητές τον Δήμαρχο 
Αμαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη, το δικηγόρο κ. Ιωάννη Αλαβάνο και τον 
Υποδιοικητή Αλλοδαπών ΒΑ Αττικής κ. Νικόλαο Καλαμίδα. 
 

Στο σημείο αυτό προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Πατούλης 
Γεώργιος ο οποίος, επεσήμανε την ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας 
μεταξύ των παρισταμένων, προκειμένου να εξετασθούν ζητήματα που 
αφορούν τους μετανάστες και  η Επιτροπή να μπορέσει να προσφέρει τη 
βοήθειας της και να δώσει ότι καλύτερο μπορεί στους ανθρώπους αυτούς.   



Για το σκοπό αυτό, ζήτησε οι συνεδριάσεις  της Επιτροπής να γίνονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και μέσα στο επόμενο 20ημερο οι παριστάμενοι  να 
καταθέσουν σχετικές  προτάσεις. « Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να 
ενώσουμε τις απόψεις μας και να κάνουμε το βέλτιστο για την ένταξη των 
μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες μας. 
Πολλοί από τους παλαιότερους μετανάστες ξεπέρασαν τις δυσκολίες και έχουν 
ξεχωρίσει μεταξύ μας . Και οι νεώτεροι θα πρέπει να νοιώσουν ότι υπάρχει 
ελπίδα και δυνατότητα συνεργασίας για την ένταξη τους. 
 Πρόθεσή μας είναι οι «πόρτες» μας να είναι ανοικτές » υπογράμμισε ο κ. 
Πατούλης. 
Επίσης, όπως ανέφερε πρόκειται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία 
ενημέρωσης με σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή , ενώ στα μέσα Οκτωβρίου 
οι μετανάστες που ζουν στην πόλη θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε 
συνάντηση γνωριμίας, προκειμένου να ενημερωθούν γα τις δράσεις του 
Δήμου ώστε να μπορούν να συμμετέχουν , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους.   

  
Μετά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο επικύρωσε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη 
συνεδρίαση 
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