Πρακηικά 43ης Σσμεδρίας Επιηροπής Κοιμωμικής Πρόμοιας
ημερομημίας 9 Mαρηίοσ 2011
Παρόμηες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τζμιάθε - Εύε Πνόεδνμξ ηεξ Επηηνμπήξ
Σημύππαξ Σάββαξ - Λέιμξ
Ιαιμγενόπμοιμξ Ληπάιεξ - Λέιμξ
Ιανεθιάξ Ακδνέαξ - Λέιμξ
Ιαοθαιηάξ Ακδνέαξ - Λέιμξ
Γηςνγαιιέημξ Κόιιμξ - Λέιμξ
Ιόμπμξ Αδάμμξ - Λέιμξ
Παηήν Θζαάθ - Λέιμξ
Παπαδόπμοιμξ Φνίζημξ – Λέιμξ
Σηίγγαξ Μεόθοημξ - Λέιμξ

Απόμηες:
1.
2.
3.
4.

Φςμαηάξ Φνίζημξ - Λέιμξ
Παπαηςάκκμο Πένζα - Λέιμξ
Οιύμπημξ Σηαύνμξ - Λέιμξ
Λμύζηνα Φιώνα - Λέιμξ

Παρακαθήμεμοι:
Δίπιανμξ Εοζύμημξ – Δεμμηηθόξ Σύμβμοιμξ
Ανμεύηεξ Γηάκκεξ – Δεμμηηθόξ Σύμβμοιμξ
Ιονηάθμξ Πηενίδεξ – εθπνόζςπμξ εηαηνείαξ opinion & action services ltd
Δεμήηνεξ Ληπαιόπμοιμξ – εθπνόζςπμξ εηαηνείαξ opinion & action services ltd
Ζήκα Λανθμοιίδμο – Ιμηκςκηθή Κεηημονγόξ Ιέκηνμο Ιμηκςκηθήξ Πνμζθμνάξ Κεμεζμύ
Φνηζηίκα Τζηαμπανηά – Ιμηκςκηθή Κεηημονγόξ πνμγνάμμαημξ Ιμηκςκηθήξ Ενγαζίαξ ζημ Δνόμμ
Ειέκε Κεςκίδμο – Γναμμαηέαξ ηεξ επηηνμπήξ
Θέμα 1ομ:
Εμημέρωζη από εκπροζώποσς ηης εηαιρείας opinion & action services ltd για ηο θέμα ηωμ
πολιηικώμ προζθύγωμ.
Η πνόεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ θαιςζόνηζε ημοξ εθπνμζώπμοξ ηεξ πημ πάκς εηαηνείαξ θαη
εκεμένςζε ηα μέιε όηη πανεονίζθμκηαη ζηεκ ζοκεδνία ηεξ επηηνμπήξ γηα κα πανμοζηάζμοκ έκα
πνόγναμμα εκεμένςζεξ γηα ημ ζέμα ηςκ πνμζθύγςκ ημ μπμίμ πνεμαημδμηείηαη θαη από ημ
εονςπασθό ηαμείμ πνμζθύγςκ. Πανόμμηα εκεμένςζε έγηκε θαη ζημ Δήμμ Κεοθςζίαξ. Γη’ αοηό ημκ
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ζθμπό είπακ θαιεζηεί θαη ηα οπόιμηπα Λέιε ημο Δεμμηηθμύ Σομβμοιίμο κα πανεονεζμύκ ζηε
ζεμενηκή ζοκεδνίαζε.
Ο θ. Ιονηάθμξ Πηενίδεξ εοπανίζηεζε ηεκ επηηνμπή πμο ημοξ δέπζεθε ζηε ζοκεδνία ηεξ.
Εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη ζθμπόξ ηεξ ζοκάκηεζεξ είκαη κα εκεμενςζεί μ Δήμμξ γηα ημ
πνόγναμμα πμο αθμνά ηεκ εκεμένςζε θαη εοαηζζεημπμίεζε ηεξ θμηκήξ γκώμεξ θαη εηδηθόηενα
ηςκ ημπηθώκ ανπώκ θαη θμηκςκηώκ γηα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ημοξ δηθαημύπμοξ δηεζκμύξ
πνμζηαζίαξ.
Εκεμένςζε ημοξ πανόκηεξ όηη ημ πνόγναμμα ζογπνεμαημδμηείηαη από ημ Εονςπασθό Ταμείμ
Πνμζθύγςκ θαη ηεκ Ιοπνηαθή Δεμμθναηία θαη αθμνά ημ ζπεδηαζμό θαη οιμπμίεζε δνάζεςκ ώζηε
κα πνμςζεζεί απμηειεζμαηηθά ε θμηκςκηθή εκζςμάηςζε ηςκ εκ ιόγς ακζνώπςκ.
Σηε ζοκέπεηα έγηκε μηα ζύκημμε πανμοζίαζε πμο αθμνμύζε ηα αθόιμοζα:
Η Ιύπνμξ ηα ηειεοηαία πνόκηα βηώκεη ηεκ πανμοζία μεγάιμο ανηζμμύ αηηεηώκ αζύιμο. Λε ηεκ
πάνμδμ ημο πνόκμο όμςξ θαη με ηε ιεηημονγία ζπεηηθά απμηειεζμαηηθμύ ζοζηήμαημξ αζύιμο
οπάνπεη έκαξ ανηζμόξ ακαγκςνηζμέκςκ πνμζθύγςκ πμο θζάκεη ηα 2800 άημμα πμο έπμοκ ημ
θαζεζηώξ ημο πνόζθογα όπςξ πενηγνάθεηαη ζηε ζύμβαζε ηεξ Γεκεύεξ ημο 1951 .
Σύμθςκα με ημοξ ζπεηηθμύξ όνμοξ ημο δηεζκμύξ δηθαίμο γηα ημ πνμζθογηθό δήηεμα , πνόζθογαξ
ζεςνείηαη αοηόξ πμο βνίζθεηαη εθηόξ ηεξ πώναξ θαηαγςγήξ ημο.
Οη αηηεηέξ Αζύιμο από ηε ζηηγμή πμο αηημύκηαη άζοιμ ακελάνηεηα από πμύ πνμένπμκηαη θαη με
πμημ ηνόπμ εηζένπμκηαη ζηε πώνα μαξ δεκ ζεςνμύκηαη πανάκμμμη. Σηεκ Ιύπνμ ημ μεγαιύηενμ
πμζμζηό εηζένπεηαη από ηε γναμμή θαημπήξ.
Ελαηηίαξ αοηήξ ηεξ θαηάζηαζεξ ακαγθάζηεθε ε πώνα μαξ κα πμιιαπιαζηάζεη ηηξ πνμζπάζεηεξ ηεξ
γηα κα έπεη απμηειεζμαηηθή πμιηηηθή αζύιμο. Μα είκαη δειαδή ηθακό ημ ζύζηεμα κα ειέγπεη θαη κα
αλημιμγεί ηηξ αηηήζεηξ έγθαηνα θαη κα είκαη ζε ζέζε κα δηαπεηνίδεηαη αοημύξ πμο δηθαημύκηαη.
Η πανμπή δηεζκμύξ πνμζηαζίαξ πενηιαμβάκεη ηεκ ακαγκώνηζε ημο θαζεζηώημξ ημο πνόζθογα θαη
ημο θαζεζηώημξ ηεξ επηθμονηθήξ πνμζηαζίαξ.
Η Ιύπνμξ με ηεκ έκηαλε ηεξ ζηεκ εονςπασθή έκςζε θαη ηε γεςγναθηθή ηεξ ζέζε έγηκε
ειθοζηηθόξ πνμμνηζμόξ γηα όζμοξ έπμοκ ακάγθε δηεζκμύξ πνμζηαζίαξ .Τμ 2004 δεμημύνγεζε
οπενεζία αζύιμο .
Από ημοξ 2.800 πμο ακαγκςνίζηεθακ ςξ πνόζθογεξ μη 2400 ακαγκςνίζηεθακ με ημ θαζεζηώξ
ηεξ επηθμονηθήξ πνμζηαζίαξ.
Ο ακαγκςνηζμέκμξ πνόζθογαξ έπεη ηα ίδηα δηθαηώμαηα με ημοξ πμιίηεξ ηεξ θοπνηαθήξ
δεμμθναηίαξ.
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Σηα δηθαηώμαηα ηςκ αηηεηώκ αζύιμο πενηιαμβάκεηαη ημ δηθαίςμα γηα ενγαζία, ημ δηθαίςμα κα
ιαμβάκμοκ δεμόζημ βμήζεμα, ημ δηθαίςμα παναπμμπήξ ζημ θέκηνμ οπμδμπήξ πμο ιεηημονγεί ζηεκ
Ιμθίκμο, ημ δηθαίςμα γηα δςνεάκ ηαηνμθανμαθεοηηθή πενίζαιρε θαη ε πνόζβαζε ζηε δεμόζηα
εθπαίδεοζε ηςκ ακειίθςκ αηηεηώκ.
Σηε ζοκέπεηα μ θ. Πηενίδεξ ακέθενε όηη οπάνπεη ακάγθε γηα απμηειεζμαηηθή πμιηηηθή ζημ ημμέα
ημο αζύιμο. Θεςνεί όηη είκαη έκα δήηεμα ημ μπμίμ θαιμύμαζηε κα δηαπεηνηζημύμε γηαηί ηα
δεδμμέκα γύνς μαξ έπμοκ αιιάλεη.
Είμαζηε μηα πώνα ηεξ Εονςπασθήξ έκςζεξ θαη πνεηάδεηαη κα αθμιμοζμύμε μηα ζθαηνηθή πμιηηηθή
πμο κα θαιύπηεη ηηξ πμιηηηθέξ θμηκςκηθήξ έκηαλεξ γηα κα έπμοκ απμηειεζμαηηθόηεηα θαη κα
μπμνμύμε αοηά ηα νεύμαηα κα ηα πνμςζμύμε θαη κα μεηαηνέπμομε ηεκ πανμοζία ημοξ ζε όθειμξ
γηα ηεκ θμηκςκία μαξ πνμθεημέκμο κα απμθεοπζμύκ θαηκόμεκα όπςξ ηεξ λεκμθμβίαξ θαη ημο
θμηκςκηθμύ απμθιεηζμμύ.
Ακέθενε όηη ζθμπόξ ηεξ ζοκάκηεζεξ είκαη κα ακαπηοπζεί ειεύζενα έκαξ δηάιμγμξ γύνς από ημ
ζέμα κα ελαπζμύκ θάπμηα ζομπενάζμαηα ηα μπμία ζα αλημιμγεζμύκ θαη μεηά ζα εθανμμζημύκ
μνηζμέκα πνμγνάμμαηα έπμκηαξ θαη ημ Δήμμ ςξ εηαίνμ.
Αθμιμύζεζε ζοδήηεζε.
Tα μέιε ηεξ επηηνμπήξ ακαθένζεθακ ζηα πνμβιήμαηα πμο δεμημονγμύκηαη από ηε μαδηθή
πνμζέιεοζε πνμζθύγςκ, δηαθμνεηηθώκ θμοιημύνςκ, θαζώξ θαη γηα ημκ μεγάιμ ανηζμό αηηεηώκ
γηα άζοιμ.
Εζηίαζακ ηεκ ακεζοπία ημοξ ζημ θαηά πόζμ ε Ιύπνμξ μπμνεί κα ακηέλεη ηε μαδηθή πανμοζία
αηηεηώκ αζύιμο θαη ακ μη αηηήζεηξ αλημιμγμύκηαη με ημ ζςζηό ηνόπμ.
Επίζεξ ελέθναζακ ηεκ ακεζοπία ημοξ γηα ηεκ ακάμεηλε ζηα ζπμιεία κηόπηςκ θαη αιιμδαπώκ
μαζεηώκ, ηεκ ακεζοπία ημοξ γηα ηεκ απαζπόιεζε αιιμδαπώκ ηδηαίηενα ζε θιηκηθέξ πςνίξ κα
γκςνίδμοκ ηε Ειιεκηθή γιώζζα θαζώξ θαη ηεκ ακεζοπία ημοξ όηη ίζςξ κα απεηιείηαη ε πμιηηηζμηθή
μαξ ηαοηόηεηα .
Γηα ηηξ δνάζεηξ ημο πνμγνάμμαημξ θαζώξ θαη γηα ηε ζθαηνηθή εκεμένςζε ηςκ μειώκ γηα ηηξ
πμιηηηθέξ αζύιμο δόζεθε ζπεηηθό οιηθό πμο επηζοκάπηεηαη ςξ πανάνηεμα Α.
Θέμα 2ομ
Κοιμωμικό Παμηοπωλείο
Η πνόεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε όηη ζε επαθέξ πμο είπε με ημκ θ. Δήμανπμ θαη με
ηε δεμμηηθή γναμμαηέα θαηαηέζεθε ε εηζήγεζε κα ζηαιμύκ επηζημιέξ πνμξ ηηξ οπεναγμνέξ θαη ζε
πνμμεζεοηέξ γηα κα μαξ εκεμενώζμοκ θαηά πόζμ μπμνμύκ κα πνμμεζεύμοκ ημ Ιμηκςκηθό
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Πακημπςιείμ ζε ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα με πνμσόκηα ημοξ, γηα ημ είδμξ θαη γηα ηηξ πμζόηεηεξ
πμο μπμνμύκ κα δηαζέζμοκ, πάκημηε δςνεάκ.
Επίζεξ ζηηξ ίδηεξ επαθέξ θαηαηέζεθε ε εηζήγεζε κα ζηαιεί επηζημιή θαη πνμξ ημ Σοκημκηζηηθό
Σομβμύιημ Εζειμκηηζμμύ γηα κα μαξ εκεμενώζμοκ ακ οπάνπμοκ εζειμκηέξ πμο μπμνμύκ κα
πνμζθένμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ γηα ηε ιεηημονγία ημο θμηκςκηθμύ πακημπςιείμο θαη
ζογθεθνημέκα ζημκ ημμέα ηεξ ηαληκόμεζεξ ηςκ πνμσόκηςκ θαη ζηεκ εημημαζία ηςκ παθέηςκ πμο
ζα δίκμκηαη ζημοξ δηθαημύπμοξ.
Η Πνόεδνμξ εηζεγήζεθε ζηα Λέιε ηεξ Επηηνμπήξ όπςξ μη δηθαημύπμη επηιέγμκηαη με ημκ ηνόπμ
πμο θαζμνίδμοκ μη θακμκηζμμί ιεηημονγίαξ ημο Ιμηκςκηθμύ Πακημπςιείμο, ςξ έπμοκ εγθνηζεί από
ημ Δεμμηηθό Σομβμύιημ θαη ζα ιαμβάκμοκ μηα θμνά ηεκ εβδμμάδα παθέημ ημ μπμίμ ζα
πενηιαμβάκεη πνμσόκηα πμο ζα επηιέγμκηαη ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ ημοξ.
Επηπιέμκ, ε Πνόεδνμξ ακέθενε όηη ζα πνέπεη κα αιιάλμοκ μη Ιακμκηζμμί Κεηημονγίαξ θαη
ζογθεθνημέκα μη πνόκμηεξ πμο αθμνμύκ ηε ζοκενγαζία με ημκ Παγθύπνημ Σύκδεζμμ Υπεναγμνώκ.
Θεμα 3ομ
Ημερίδα με θέμα η ζσμμεηοτή ηης γσμαίκας ζηημ κοιμωμική , οικομομική και πολιηική ζωή
ηοσ ηόποσ.
Η πνόεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε όηη ε εμενίδα πμο ήηακ πνμγναμμαηηζμέκε γηα ηηξ
12 Λανηίμο ακαβιήζεθε θαη ζα πναγμαημπμηεζεί ζηηξ 19 Λανηίμο.
Θέμα 4ομ
Εκζηραηεία ζηα ζτολεία " Για έμα καλύηερο κόζμο"
Η πνόεδνμξ ηεξ επηηνμπήξ εκεμένςζε ηα μέιε όηη ζηηξ 17 Λανηίμο ζα πναγμαημπμηεζεί ε 3ε
θάζε ηεξ εθζηναηείαξ από ζπμιείμ ζε ζπμιείμ με ημ αθόιμοζμ πνόγναμμα :
Τζίνεημ Δεμμηηθό
Δεμμηηθό Ιαράιμο
Δεμμηηθό Τνηπενμύζαξ
Κακίηεημ Γομκάζημ

8.30 π.μ.
9.30π.μ.
10.15 π.μ.
10.50 π.μ.

Η Πνόεδνμξ

Εύε Τζμιάθε
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