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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθμός 2 
 
Σήμερα την 12η του μήνα Ιουλίου 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. Ευγενία Ιβάνοβα- Ιδιωτική Υπάλληλος- Εκπρόσωπος Μεταναστών                               
6. Ονζέ Ηλίας Μαιευτήρας Γυναικολόγος – Εκπρόσωπος Μεταναστών  
7. Ιρίνα Ραντούλοβιτς- Ιατρός Δερματολόγος- Εκπρόσωπος Μεταναστών 
8. Σάμπρι Αλμασάλμα-Ελεύθερος Επαγγελματίας-Εκπρόσωπος Μεταναστών 
9. Κατερίνα Κάλαγκμπορ- Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημόσιες Σχέσεις-    

Εκπρόσωπος Μεταναστών 
 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και εκλήθησαν νόμιμα οι κ.κ. Καρλατήρα 
Μαρία, Άλεξ Καλιβάτσης, Στέβος Ιβάνοφ (τακτικά Μέλη) και η κ. Ντανούτα 
Λεχβάρ (αναπληρωματικά μέλη).                                                      
 
Στη συνεδρίαση χρέη Γραμματέα - Πρακτικογράφου του Συμβουλίου ασκούσε 
η υπάλληλος του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου κ. 
Παρασκευοπούλου Σουλτάνα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Διαμαντής Γεώργιος, εθελοντής 
και γνώστης ξένων γλωσσών με διάθεση να βοηθήσει σε όποιον τομέα 
χρειαστεί και η υπάλληλος του Δήμου Αμαρουσίου, Ανδρεσάκη Χρύσα, που 
διατελούσε υπεύθυνη του τμήματος Αλλοδαπών όταν αυτό λειτουργούσε στο 
Δήμο μας. 
 
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 της Επιτροπής, αρχικά αναφέρθηκε στην αντικατάσταση μελών 
της Επιτροπής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 210/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Καλωσόρισε στο Σώμα τους κ.κ. Ευγενία Ιβάνοβα και Σάμπρι 
Αλμασάσλμα ως τακτικά μέλη και την κ. Κατερίνα Κάλαγκμπορ ως 
αναπληρωματικό, σε αντικατάσταση των κ.κ. Σαριεντίν Σαναά, Δήμητρα και 
Ορλάντο Μπραντίνο. 
 
Συζητήθηκε η εύρεση στοιχείων των μεταναστών που ζουν στην πόλη μας, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις της Επιτροπής Ένταξης 
Μεταναστών και γιατί όχι να κάνουν τις προτάσεις τους.  
Η πρόταση της κ. Ανδρεσάκη, είναι να γίνει μια επαφή  με την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το τμήμα Αλλοδαπών προκειμένου να 
μας δοθούν τ’ απαραίτητα στοιχεία. Ο κ. Αλμασάλμα, γνωρίζει τη Διευθύντρια 
του τμήματος Αλλοδαπών και ομόφωνα το Σώμα αποφασίζει να συσταθεί μια 
επιτροπή η οποία θα έρθει σ’ επαφή μαζί της προκειμένου να υπάρξει μια 
ομαλή συνεργασία. 
Στο σημείο αυτό. Ο κ. Αλμασάλμα, ενημερώνει, για την ύπαρξη νέου 
συλλόγου στην πόλη μας, με την επωνυμία «Το σπίτι του Σύριου», ο οποίος 
αριθμεί πολλά μέλη και θα μπορούσαμε να έχουμε και μαζί τους επαφή για 
συνεργασία. Η πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Βελή, ήταν να γίνει μια 
επίσκεψη με τον Πρόεδρο και μια επιτροπή στα γραφεία τους, για γνωριμία 
και συνεργασία επίσης και συμφώνησε το σώμα ομόφωνα.  
Όσον αφορά στην εύρεση στοιχείων μεταναστών ομόφωνα υιοθετήθηκε και η 
άποψη της κ. Ελένης Βλάχου-Σταματάκη για επαφή με τις πρεσβείες.  
 
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε δράση του κ. Αλμασάλμα, στην 
οποία παραβρέθηκε και ο ίδιος, και αφορά στη συνεργασία του με τη 
πρεσβεία των Εμιράτων και στην προσφορά συσσιτίου στον καταυλισμό 
προσφύγων στο Λαύριο. Εδώ δημιουργήθηκε μια μικρή ένταση στο σώμα 
προκειμένου ν’ αποφασιστεί αν μέλημα της Επιτροπής Ένταξης των 
Μεταναστών, είναι και το προσφυγικό.  
 
Η κ. Διακολιού θέτει έντονα τα ερωτήματά της, σχετικά με το αν ο Σ.Ε.Μ. θα 
κάνει κίνηση τελικά προς τους πρόσφυγες, αν θα γίνει παρέμβαση στον 
καταυλισμό στο Λαύριο, αν θ’ ασχοληθεί το Σώμα με την εύρεση χώρων 
στέγασης προσφύγων, αναλογιζόμενη ότι το μόνο θεσμικό όργανο που έχει 
συναφή σχέση με το προσφυγικό είναι ο Σ.Ε.Μ.  
 
Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής, δεν είναι αντίθετο με τη συμβολική 
βοήθεια προς τους πρόσφυγες, πρέπει όμως να υπάρχουν στόχοι και 
αποφασίστηκε ομόφωνα στην επόμενη συνεδρίαση να συζητηθεί δράση για 
βοήθεια, συλλογή τροφίμων, ρούχων κλπ. Να γίνει ένα δρώμενο εθελοντικά 
προκειμένου να υπάρξει βοήθεια από τους πρόσφυγες από το Δήμο μας.  
 
Στη συνέχεια προτάθηκε από τον Πρόεδρο, η παρουσία στην επόμενη 
συνεδρίαση, του δικηγόρου κ. Αλαβάνου, αρμόδιο για θέματα μεταναστών, 
του Διοικητή του τμήματος αλλοδαπών Αμαρουσίου και των Προέδρων των 
αντίστοιχων Επιτροπών Ένταξης Μεταναστών, όμορων Δήμων, έτσι ώστε να 
γίνει μια συλλογική προσπάθεια από κοινού. Και αντιμετώπισης 



προβλημάτων και συνεργασίας αλλά και προσφοράς προς τους πρόσφυγες-
μετανάστες, κάτι που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους παρευρισκόμενους.  
 
Έπειτα από την ενημέρωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
μοιράστηκε και σε όλα τα Δημοτικά κτίρια, υπήρξαν 2 αιτήσεις συμπτωματικά, 
λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, που αφορούσαν εύρεση εργασίας και 
οικονομική βοήθεια. Η κ. Διακολιού προτείνει να συζητηθεί και ν’ αποφασιστεί, 
ο τρόπος διαχείρισης των αιτημάτων αυτών, γιατί πρέπει να υπάρχει μια 
συνολική αντιμετώπιση και όχι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κάτι το οποίο θα 
συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 
 
Μετά τ’ ανωτέρω, το Συμβούλιο, επικύρωσε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη 
συνεδρίαση. 
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