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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  14 - 10 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 351/2013 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης στο πρόγραµµα ROMED 2 - 
ROMACT (του δεύτερου κύκλου του προγράµµατος ROMED), της συµφωνίας του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα Οκτωβρίου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20,00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15935/10-10-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός 
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης 
Ηρακλής,  Σαπρανίδου Σωτηρία,.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ.  Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου. Κος Παπαγεωργίου Αθ. έθεσε υπ’ 
όψιν των µελών ότι   
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
Την ολοκλήρωση του αρχικού προγράµµατος ROMED 1 (2011-2012), τίθεται σε εφαρµογή η 
υλοποίηση του προγράµµατος ROMED 2-ROMACT (2013-2014) κατόπιν της υπογραφής 
συµφωνίας ανάµεσα στο Συµβούλιο της Ευρώπης και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Παιδείας και 
Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ο δεύτερος κύκλος του ROMED 2 (2013-2014) βασίζεται στα επιτεύγµατα του ROMED 1, 
προσεγγίζει όµως πιο στοχευµένα τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και θέτει επιπλέον τους 
ακόλουθους στόχους:  
• Μετατόπιση της προσέγγισης από την οµάδα στόχου (διαµεσολαβητές στο ROMED 1) στους 
επωφελούµενους (κοινότητες Ροµά – Τοπικές  Αρχές και δηµόσιοι φορείς).  
• Ενίσχυση της δηµοκρατικής συµµετοχής και ορατή ενδυνάµωση των κοινοτήτων Ροµά. 
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• Τόνωση του ενδιαφέροντος για την αυξανόµενη ανταπόκριση των δηµοσίων οργανισµών 
απέναντι στις κοινότητες των Ροµά.  
• Συµβολή στη δηµιουργία ενός κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού σε τοπικό επίπεδο µέσω 
ενός κύκλου συµµετοχικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων. 
 
Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν δήµοι και περιφέρειες από 9 χώρες (Βέλγιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία) (2 έως 7 θέσεις ανά 
χώρα), και η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει µε τη µορφή διαχείρισης ενός κύκλου συµµετοχικής 
συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο ενώ επιπλέον θα δοθεί η ευκαιρία σε υπηρεσιακά στελέχη των 
συµµετεχόντων να εκπαιδευτούν σε σεµινάρια του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά και να εγκρίνει την συµµετοχή στο 
πρόγραµµα ROMED 2- ROMACT, για την ενίσχυση της συµµετοχής των κοινοτήτων των ΡΟΜΑ 
στη δηµοκρατική διακυβέρνηση µέσω της διαµεσολάβησης.  
2. Ο καθορισµός ενός αιρετού µέλους και του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου, ως πρόσωπα 
αρµόδια για την παρακολούθηση, τον προγραµµατισµό, το συντονισµό και τις σχετικές 
συνεννοήσεις για το πρόγραµµα ROMED 2.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                               Κατά πλειοψηφία  

Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, αποχή 4 (Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας 
Ηλίας).   

Α). Εγκρίνει:  
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά και να εγκρίνει την συµµετοχή στο 
πρόγραµµα ROMED 2- ROMACT, για την ενίσχυση της συµµετοχής των κοινοτήτων των ΡΟΜΑ 
στη δηµοκρατική διακυβέρνηση µέσω της διαµεσολάβησης.  
2. Τον καθορισµό του κ. Ακτσελή Γεωργίου, προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και του 
Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου κου Παπαγεωργίου Αθαν., ως αρµοδίων για την παρακολούθηση, 
τον προγραµµατισµό, το συντονισµό και τις σχετικές συνεννοήσεις για το πρόγραµµα ROMED 2.   

  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                  
                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 351/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  15 - 10 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


