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Θέµα: Προγραµµατισµός δράσεων του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών
για το έτος 2012 .

Στο Αµύνταιο, στις 28 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14:00 το ∆/Σ του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου Αµυνταίου συνήλθε σε
Τακτική Συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης 189/2011 του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αµυνταίου, στο γραφείο του ∆ηµάρχου Αµυνταίου, ύστερα από την µε αριθµό
πρωτ. 30155/23-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου Ένταξης
Μεταναστών , που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
∆ιαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόµιµη απαρτία του άρθρου 7 της
απόφασης 189/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου, δεδοµένου ότι σε σύνολο -9µελών παραβρέθηκαν παρόντα -9- µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ψαλλίδας Γεώργιος , Πρόεδρος
2. Γεώργου Τρύφων
3. Φίστας δηµήτριος
4. CELA XHEMAL
5. CULLHAJ AGRON
6. MITIS ANDREAS
7. Μπούτσης Βασίλειος
8. Περπερίδης Μιχαήλ
9. Χατζής Περικλής
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Φιλίππου Αγάπη δηµοτική υπάλληλος για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύµφωνα µε τα άρθρα , 78 παρα. 2 του Ν. 3852 και 4 της απόφασης 189/2011του
∆ηµοτικού Συµβουλίου έργο του συµβουλίου είναι η καταγραφή και η και η
διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες που κατοικούν µόνιµα
στην περιφέρεια του ∆ήµου για θέµατα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική
κοινωνία , στην επαφή τους µε τη δηµοτική αρχή ή άλλες δηµόσιες αρχές , στην
υποβολή εισηγήσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών
δράσεων προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει ,
στην επίλυση των προβληµάτων που αυτοί αντιµετωπίζουν , ιδίως µέσω της
οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη
διοργάνωση σε συνεργασία µε το δήµο , εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού . Έργο επίσης του

Συµβουλίου είναι η συνεργασία µε το ΥΠΕΣΑΗ∆, το Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου
Μάθησης , το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και µε
άλλους φορείς για τα θέµατα που απασχολούν τους µετανάστες όπως είναι η
εκπαίδευση τους, η οµαλή ενσωµάτωσή τους , η πολιτογράφηση κλπ κατά τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας .
Προτείνει λοιπόν στα µέλη του Συµβουλίου Ένταξης µεταναστών να καταθέσουν τις
προτάσεις τους για το ετήσιο σχέδιο δράσης του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών
για το έτος 2012 .
Το Συµβουλίου Μεταναστών αφού άκουσαν τον Πρόεδρο κατόπιν
συζήτησης και αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής :

συλλογικής

1. Το άρθρο 78, παράγραφος 1 Ν. 3852/2010
2. Την αρίθµ. απόφαση 189/2011 της 17-05-2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου
3. Την αρίθµ. απόφαση 374/2011 της 31-10-2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αµυνταίου
4. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ :
Α. Ο προγραµµατισµός δράσεων του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών για το έτος
2012 έχει ως εξής :
 Καταγραφή όλων των νόµιµων µεταναστών που κατοικούν στα διοικητικά
όρια του ∆ήµου Αµυνταίου . Τα µέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών
που είναι οι ίδιοι µετανάστες να έλθουν σε επαφή µε τους οµοεθνείς τους για
να καταγράψουν τους Αλλοδαπούς- πού εργάζονται σε ποιο εργοδότη µε
ποια σύµβαση και τι είδους εργασία επιτελούν - και τα τέκνα τους - σε ποιας
βαθµίδας σχολεία πηγαίνουν , εάν εργάζονται και πού -.
 Καταγραφή ηλικιακά των µεταναστών για να µπορέσουν οι διάφοροι
πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς να δηµιουργήσουν δράσεις ανάλογα µε την
ηλικία (π.χ ο σύλλογος Αµύντας Αµυνταίου έχει την υλικοτεχνική υποδοµή
για να υποστηρίξει τέτοιου είδους δράσεις ).
 Να εισηγηθούν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη δηµιουργία µίας µέρας
συζήτησης θεµάτων µε µοναδικό αντικείµενο θέµατα που απασχολούν τους
µετανάστες και την οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία του Αµυνταίου.
 ∆ηµιουργία προγράµµατος επιµόρφωσης των ενήλικων αλλοδαπών στην
ελληνική γλώσσα.
 Πρόταση για ψήφισµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για
εντατικοποίηση της διαδικασίας για νόµιµα χαρτιά για άδεια παραµονής των
αλλοδαπών .

 Πολιτιστικές ανταλλαγές στα πλαίσια των εκδηλώσεων << ΑΜΥΝΤΑΙΑ>> µε
τη καθιέρωση ηµέρας µεταναστών. Την συγκεκριµένη ηµέρα θα
προσκαλούνται πολιτιστικοί σύλλογοι ή καλλιτέχνες από τις χώρες του
εξωτερικού από τις οποίες κατάγονται µετανάστες της περιοχής µας .
Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό
2/2011
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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