
Griechisch   

Το Treptow-Köpenick ιδρύει συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης! 

Αγαπητοί συμπολίτες,  

Το Treptow-Köpenick είναι ποικιλόμορφο. Σχεδόν το 20% έχει ιστορικό μετανάστευσης ή φυγής. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι ή η οικογένειά τους έχουν μεταναστεύσει ή έχουν καταφύγει στη 

Γερμανία ή έχουν πληγεί από τις συνέπειες των ρατσιστικών διακρίσεων. Η κοινωνική πολυφωνία 

συχνά δεν είναι ορατή στην πολιτική και τη διοίκηση. Πολλοί άνθρωποι στο Treptow-Köpenicke 

δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν, και αν ναι, συχνά μόνο εν μέρει. Για να διασφαλιστεί ότι τα 

συμφέροντα όλων των γειτόνων ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη, το Treptow-Köpenick ιδρύει 

μια συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης. Θα αποτελείται από άτομα από το Treptow-

Köpenick που έχουν οι ίδιοι ιστορία μετανάστευσης και φυγής και ζουν, εργάζονται, 

εκπαιδεύονται, εργάζονται εθελοντικά ή σπουδάζουν στην περιοχή. Στη συμβουλευτική επιτροπή 

θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των κέντρων συνάντησης και συμβουλευτικής.  

Η συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης συμβουλεύει και υποστηρίζει το περιφερειακό 

γραφείο σε όλα τα ζητήματα συμμετοχής, ένταξης και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με 

ιστορικό μετανάστευσης και φυγής. Η συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης μπορεί να 

στέλνει εκπρόσωπο στις δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών της περιφερειακής συνέλευσης 

(BVV για συντομία) και επιδιώκει τακτικά την ανταλλαγή απόψεων με την κρατική συμβουλευτική 

επιτροπή καθώς και με τις συμβουλευτικές επιτροπές μετανάστευσης των άλλων δήμων. Στο 

συμβουλευτικό συμβούλιο για τη μετανάστευση υπάρχει η δυνατότητα να επιφέρει 

συγκεκριμένες αλλαγές - επί τόπου στην περιοχή και για την περιοχή. Για να πετύχει αυτό, 

καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν μέλη.  

Ζείτε στο Treptow-Köpenick ή ασχολείστε με αυτό; Έχετε ιστορικό μετανάστευσης ή φυγής; Στη 

συνέχεια, υποβάλετε αίτηση με μια σύντομη εισαγωγή για τον εαυτό σας, τα κίνητρα και το 

όραμά σας για τη συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης έως τις 31.12.2022 στη διεύθυνση:  

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Büro des Bezirksbürgermeisters, Integrationsbüro 

 

Rudower Chaussee 4 

12489 Berlin 

integration@ba-tk.berlin.de 

Ενθαρρύνουμε έντονα τα άτομα που έχουν υπάρξει θύματα ρατσιστικής βίας, τους υποψήφιους 

LBSTQIA* και τα άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες να υποβάλουν αίτηση. 

Gregor Postler, Υπεύθυνος Συμμετοχής και Ένταξης για την περιοχή Treptow-Köpenick 

Katharina Stökl, Συντονίστρια για θέματα προσφύγων και δημόσιες σχέσεις στο Γραφείο Ένταξης 

του Περιφερειακού Γραφείου Treptow-Köpenick 
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Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μετανάστευσης 

Γιατί ιδρύθηκε η συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης και τι κάνει; 

Με το νέο νόμο για τη συμμετοχή σε μια σύγχρονη διοίκηση στην κοινωνία της μετανάστευσης, 

κάθε περιφέρεια αποκτά μια συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης. Συμβουλεύει και 

υποστηρίζει το περιφερειακό γραφείο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή, την 

ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Η 

συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης μπορεί να στέλνει εκπρόσωπο στις δημόσιες 

συνεδριάσεις των θεματικών επιτροπών της περιφερειακής συνέλευσης (BVV) και επιδιώκει 

τακτικά την ανταλλαγή απόψεων με την κρατική συμβουλευτική επιτροπή και τις άλλες 

περιφερειακές συμβουλευτικές επιτροπές μετανάστευσης. 

Ποιοί συμμετέχουν στο συμβουλευτικό συμβούλιο μετανάστευσης;  

1. άτομα με μεταναστευτικό και προσφυγικό ιστορικό που ζουν, εργάζονται, εκπαιδεύονται, 

εργάζονται εθελοντικά ή σπουδάζουν στο Treptow-Köpenick. Αποτελούν την πλειοψηφία του 

συμβουλευτικού συμβουλίου για τη μετανάστευση. 

2. άτομα από την κοινωνία των πολιτών που χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τη 

συμμετοχή, την ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή όλων με κατανοητό τρόπο για τα άτομα με 

ιστορικό μετανάστευσης και φυγής στο κύριο ή εθελοντικό τους γραφείο. 

Κάθε μέλος έχει έναν αναπληρωτή. Το γραφείο ένταξης της περιφερειακής αρχής συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα και παρέχει τεχνική και 

οργανωτική υποστήριξη. 

Πώς συγκαλείται η Συμβουλευτική Επιτροπή Μετανάστευσης; 

Η ιδρυτική συνεδρίαση του συμβουλευτικού συμβουλίου για τη μετανάστευση θα 

πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να 

γίνουν μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι συνεντεύξεις επιλογής θα πραγματοποιηθούν στα 

τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου. Τα μέλη θεσπίζουν εσωτερικό κανονισμό και καθορίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα συνεδριάζει η συμβουλευτική επιτροπή μετανάστευσης, το πότε και 

πώς θα εκλέγονται νέα μέλη στο μέλλον.  

Τι σημαίνει ιστορικό μετανάστευσης; 

Το ιστορικό μετανάστευσης σημαίνει ότι ένα άτομο είτε 

- μετανάστευσε ή κατέφυγε στη Γερμανία 

- έχει «μεταναστευτικό υπόβαθρο», δηλαδή παιδιά ή εγγόνια μεταναστών 

- ανήκει στους ανθρώπους που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις. Αυτό περιλαμβάνει μη λευκούς 

Γερμανούς ή άτομα που αναγνωρίζονται ως Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Σίντι*ζες και Ρομά*ντζε.  

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
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Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με μια σύντομη εισαγωγή για τον εαυτό σας, τα κίνητρά σας και 

τις ιδέες σας για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μετανάστευσης έως τις 31.12.2022 στην ακόλουθη 

διεύθυνση (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά): 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Büro des Bezirksbürgermeisters, Integrationsbüro 

 

Rudower Chaussee 4 

12489 Berlin 

integration@ba-tk.berlin.de 

Ποια είναι τα καθήκοντά μου ως μέλος; 

- Τακτική συμμετοχή σε συνεδριάσεις, επεξεργασία θεμάτων και δικτύωση. 

- Εάν αναλάβετε συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί να ανατεθούν και άλλα καθήκοντα όπως συμμετοχή 

σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων του BVV, πρόσκληση και οργάνωση συνεδριάσεων της 

συμβουλευτικής επιτροπής, διαχείριση οικονομικών, δημόσιες σχέσεις ή προεδρία της 

συμβουλευτικής επιτροπής.  

Επίδομα επίτιμου γραφείου και επίδομα ταξιδιού και συνεδριάσεων 

Όπως συμβαίνει με τα μέλη του BVV και τους αναπληρωτές πολίτες, υπάρχει αποζημίωση 

εξόδων, αποζημίωση ταξιδιού και αποζημίωση συνεδριάσεων. 

 

mailto:integration@ba-tk.berlin.de

