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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 26/09-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 429/2016 ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση και λήψη απόφασης  

για τις συνθήκες, τους όρους και την 

προοπτική λειτουργίας της δοµής 

προσφύγων στα Βασιλικά του ∆ήµου 

Θέρµης». 
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 09η-11-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 38177/04-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα  27  δηλαδ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) 
1 Γκουστίλης Θεόδωρος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κοντοπίδης Γεώργιος 
4 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
5 Αναγνώστου Πασχάλης 5 Μπίκος Κωνσταντίνος 
6 Αποστόλου Στυλιανός 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Βογιατζής ∆ηµήτριος   
8 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   
9 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   
10 Γκιζάρης Στέργιος   
11 Ζελιλίδης ∆αµιανός   
12 Ιωσηφίδης Ιωάννης   
13 Καρκατζίνος Νικόλαος    
14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    
15 Κεφαλάς Ανέστης   
16 Λαγός Νικόλαος   
17 Λιάντας ∆ηµήτριος    
18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
19 Μουστάκας Βασίλειος   
20 Πονερίδης Παναγιώτης   
21 Πράτανος Απόστολος     
22 Σαµαράς Σωκράτης   
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23 Σαραφιανός Χρήστος    
24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
25 Τσολάκης Απόστολος   
26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
27 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος 
καλωσόρισε τους επίσηµους προσκεκληµένους 
Α.  την κ. Waehing Sabine εκπρόσωπο στη Βόρεια Ελλάδα της Ύπατης Αρµοστείας ΟΗΕ 
Β.  Την κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή µέλος 3µελούς Επιτροπής Προσφύγων 
Γ.  Τον Ταξίαρχο κ. Παντελάκο 
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε ότι οι θέσεις του είναι γνωστές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σύσσωµο ανησυχεί για τις εξελίξεις, για τους όρους διαβίωσης στη δοµή των Βασιλικών  που 
ανήκει στα διοικητικά όρια του δήµου µας που δεν είναι βέβαια ο µοναδικός χώρος που 
φιλοξενούνται πρόσφυγες διότι άλλοι 250 περίπου βρίσκονται σε ξενοδοχεία της περιοχής 
µας, βέβαια µε άλλες συνθήκες. Αυτό που µας ανησυχεί την προκειµένη στιγµή είναι οι 
συνθήκες διαβίωσης στη δοµή των Βασιλικών  όπου παρά τη διαβεβαίωση σε προηγούµενο 
δηµοτικό συµβούλιο που έγινε παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής  και ο οποίος µας καθησύχασε ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν και θα καλυτερέψουν 
δυστυχώς όπως θα είχαµε επισηµάνει στις 12-9-2016 στο ∆.Σ. και είχαµε αναδείξει δεν έχουν 
βρει λύση παρά τις δεσµεύσεις του Εκπροσώπου του Υπουργείου. Ενόψει του χειµώνα τα 
προβλήµατα αυξάνονται µε βασικό τη µη ύπαρξη θέρµανσης  πράγµα που σηµαίνει ότι 
βρίσκονται  πρόσκαιρες λύσεις από τους ίδιους τους πρόσφυγες κόβοντας ξύλα από 
γειτονικούς χώρους και άλλα προβλήµατα τα οποία θα αναδείξουµε σήµερα από αυτό το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους πιέζοντας την πολιτεία σε 
άµεση λύση αυτών των προβληµάτων. 
Επίσης απαιτούµε από την πολιτεία συνεννόηση, αυτός ο ∆ήµος είναι ένας από τους 
µοναδικούς αυτής της χώρας, ο οποίος αναγνωρίζοντας ως εθνικό  πρόβληµα, το πρόβληµα 
του µεταναστευτικού, προσφέρθηκε να βοηθήσει και αναλαµβάνοντας το βάρος της ευθύνης 
που του αναλογεί προτείνοντας λύσεις στην πολιτεία µόνιµες  και όχι σε ενοικιαζόµενους 
χώρους και τώρα που φτάσαµε προ τετελεσµένων γεγονότων  σε ζωτικά προβλήµατα 
θέρµανσης – φοίτησης των προσφυγόπουλων – τήρηση όρων υγιεινής- ασφάλειας, 
δυστυχώς δεν έχουν βρει λύση. 
Εµείς ως τοποτηρητές των όρων λειτουργίας του συγκεκριµένου camp και των ανθρωπίνων 
συνθηκών  που πρέπει να υπάρχουν σε αυτό, θέλοντας να διαφυλάξουµε τους ανθρώπους 
που είναι εκεί αλλά και τον περίγυρο για τον οποίο έχουµε ευθύνη δεν θα µείνουµε απαθείς 
σε όλη αυτή τη διαδικασία και βέβαια απαιτούµε από την πολιτεία να µη µαθαίνουµε από 
ανακοινώσεις ή ∆ελτία Τύπου το τι σχεδιάζεται για τη λειτουργία τους και για τον τρόπο 
φοίτησης των παιδιών αυτών στα Σχολεία µας. Είµαστε δυστυχώς απληροφόρητοι και δεν 
µπορούµε να απαντήσουµε στα εύλογα ερωτήµατα που δηµιουργούνται στους γονείς. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διάβασε την οµόφωνη απόφαση της ΠΕ∆ σχετικά µε 
το προσφυγικό λόγω της δικαιολογηµένης απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου της 
ΠΕ∆ η οποία εκδόθηκε στις 11-Οκτωβρίου-2016 µε ΑΠ 1120/17/ΤΠ. 
« Προς  
Κύριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
Κύριο ΝΙΚΟ ΦΙΛΗ 
Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων 
Κύριο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ 
Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΣ∆Α-Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΗ 
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Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας ΄Ερευνας & Θρησκευµάτων 
Κοιν/ση 
κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ της Κεντρικής Μακεδονίας 
κ. Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε 
κ.κ. Προέδρους των ΠΕ∆ της Χώρας 
κ.κ. ∆ηµάρχους των ∆ήµων της Κεντρικής Μακεδονίας 
ΘΕΜΑ: Eκπαίδευση Προσφυγοπαίδων. 
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, 
Αξιότιµοι Κύριοι Γενικοί Γραµµατείας  
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας 
εκφράζοντας συλλογικά των Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας, 
µε την 123/2016 απόφασή του, 
Θεωρεί πως οι προσφυγικοί πληθυσµοί που προσωρινά φιλοξενούνται στην Χώρα µας, 
διατηρούν και δικαιούνται να απολαµβάνουν τα διεθνώς κατοχυρωµένα και οικουµενικώς 
αναγνωρισµένα δικαιώµατα τους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το δικαίωµα στην 

µόρφωση, στην παιδεία, στην µάθηση –και αντιστοίχως αποτελεί στοιχειώδη 

υποχρέωση της φιλοξενούσας Ελληνικής Πολιτείας και των οικείων τοπικών κοινωνιών, η 
παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης για την πρόσβαση των προσφυγικών πληθυσµών σε 
κατάλληλες εκπαιδευτικές δοµές, υπό την αυτονόητη, βεβαίως, προϋπόθεση , τόσο της 

πλήρους διασφάλισης της απαρέγκλιτης τήρησης, εκ µέρους όλων ανεξαρτήτως των 
πλευρών, του συνόλου των ισχυόντων εκπαιδευτικών, υγειονοµικών και λοιπών συναφών 
κανόνων, που διέπουν την φοίτηση στα ελληνικά σχολεία, όσο και της κάλυψης όλων των 

πρόσθετων δαπανών, που αναπόφευκτα θα προκύψουν από την παράταση της 
λειτουργίας των σχολικών µονάδων στις οποίες θα παρέχεται η εκπαίδευση των 
προσφυγόπαιδων σε κάθε περίπτωση δε, η παροχή αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
γίνεται ισότιµα, ώστε να µην δηµιουργούνται διακρίσεις ούτε σε βάρος των φιλοξενούµενων 
µαθητών/τριών, αλλά ούτε σε βάρος των τακτικών µαθητών/τριών (π.χ. ως προς την 
πυκνότητα ή την ποιότητα της µεταφοράς τους στις σχολικές µονάδες). 

Επισηµαίνει πως οι σχολικές µονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν οι δοµές 
εκπαίδευσης των προσφυγοπαίδων ανήκουν στους οικείους ∆ήµους και θα πρέπει να 
βρίσκονται διασπαρµένες σε περισσότερους όµορους ∆ήµους, και όχι αποκλειστικά στον 
∆ήµου στα όρια του οποίου υπάρχει η αντίστοιχη δοµή φιλοξενίας προσφύγων. Οι ∆ήµοι, και 
ιδιαίτερα οι ∆ήµοι Κεντρικής Μακεδονίας, που αναλογικά φιλοξενούν το µεγαλύτερο µέρος 
των προσφυγικών πληθυσµών θα πρέπει οπωσδήποτε να ενηµερώνονται εγκαίρως και µε 
θεσµικό και υπεύθυνο τρόπο για κάθε σχεδιασµό σχετικό, τόσο µε την εκπαίδευση, όσο και 
µε τις εν γένει προοπτικές, των προσφυγικών πληθυσµών, και όχι να καταφεύγουν στην 
αλίευση πληροφοριών από ανακοινώσεις και δελτία τύπου, υπογραµµίζει δε την 

καθοριστική συµβολή αυτής της έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης στην αποφυγή 
παρερµηνειών και στην πρόληψη ανεπιθύµητων καταστάσεων. 
Υπενθυµίζει πως ακόµη και η πλέον άψογη οργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δεν θα µπορέσει  να αποφέρει τα προσδοκώµενα  ευεργετικά αποτελέσµατά της, 
αν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφυγικών  
πληθυσµών στις δοµές φιλοξενίας τους, - βελτίωση, η ανάγκη της οποίας, ενόψει και της  
επερχόµενης χειµερινής περιόδου, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη.- 

Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ΚΜ 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 

 
∆ήµαρχος  Αµπελοκήπων-Μενεµένης» 

 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε ότι η εφαρµογή της απόφασης θα φέρει λύσεις στο γενικότερο 
πρόβληµα, έγινε µια µικρή ιστορική αναδροµή στο θέµα όπως τέθηκε εξ αρχής στην 
προσπάθεια να γίνει διασπορά  του προσφυγικού πληθυσµού στην Ελλάδα και όχι µόνο στη 
Βόρεια Ελλάδα. 
Τόνισε ότι η δηµιουργία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν µια θετική εξέλιξη 
στο συγκεκριµένο θέµα, ευτυχώς αντιλήφθηκαν ότι η έλλειψη ιεραρχικής πυραµίδας  µε 
ενιαία  διοίκηση είναι αυτό που δηµιουργεί µια σειρά προβληµάτων στους υπεύθυνους ή 
λιγότερο υπεύθυνους που ασχολούνται µε τις δοµές. 
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Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε ότι θα ήθελε να εξάρει όχι µόνο τη συµβολή αλλά και το 
επίπεδο συνεννόησης µε την Ύπατη Αρµοστεία οι οποίοι είναι παρόντες να συζητήσουν µε 
το δήµο όποτε τους ζητηθεί  και να βοηθήσουν  έστω και µέσω της γραφειοκρατίας µε 
ευαισθησία και µέσα από τις δυνατότητες που έχουν. 
Από την Αρχή το ∆.Σ. ήταν αρνητικό µε τον συγκεκριµένο χώρο  του Κορδογιάννη  λόγω 
ακαταλληλότητας του και επειδή είναι ιδιωτικός, ενώ είχε προτείνει να υλοποιήσουν τις 
προτάσεις που έκανε στην Πολιτεία για του αρµοδίου Υπουργού, οι οποίες και είχαν γίνει 
αποδεκτές και κυρίως αναφερότανε για την περιοχή της Μίκρας και τότε  σε συνάντηση µε  
εκπρόσωπους της πολιτείας είπαν  ότι θα δηµιουργηθεί µια δοµή προσωρινή µέχρι το 
Σεπτέµβρη. 
Τότε ως ∆ηµοτική Αρχή παρά τις διαφωνίες µας και υπακούοντας στις ανθρώπινες αξίες 
δεχθήκαµε περίπου 1500 πρόσφυγες µε απόφαση της τελευταίας στιγµής από την πολιτεία 
στο χώρο «Κορδογιάννη» και  µιλούσαµε για τους πρόσφυγες που θα  φιλοξενούνταν  µέχρι 
το Σεπτέµβριο του 2016. Προσπαθήσαµε η διαβίωση των ανθρώπων αυτών να γίνει 
ανθρώπινη και σωστή στο µέγιστο µε τις δυνατότητες που είχε ο ∆ήµος µας, καθαριότητα – 
ύδρευση – προβλήµατα οδικού δικτύου – όµβριων υδάτων θέµατα ρουχισµού. 
Τον Σεπτέµβριο και ενώ εξέπνευσε ο χρόνος, βλέποντας ότι αλλάζει η άποψη της πολιτείας, 
καλέσαµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Αλεξανδρίδης 
(εκπροσωπώντας τον κ. Μουζάλα) σε ότι µας διαβεβαίωσε ότι θα γίνει τίποτε δεν 
υλοποιήθηκε και ουσιαστικά ο χώρος από προσωρινής διαµονής µετονοµάσθηκε σε µακράς 
διάρκειας. 
Είχε δεσµευτεί σε µια σειρά από παρεµβάσεις στο συγκεκριµένο camp που θα βελτίωναν τις 
συνθήκες λειτουργίας του και θα έβρισκαν λύσεις υποβοηθητικά στην εκπαίδευση των 
παιδιών . Από συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Παιδείας πληροφορηθήκαµε ότι τα παιδιά 
αυτά πρέπει να πάνε στα Σχολεία και αυτό φυσικά µας βρήκε σύµφωνους. 
Επίσης εντοπίσαµε και ζητήσαµε να λυθούν µια σειρά από προβλήµατα τα οποία προέκυψαν  
για να µπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά και να φοιτήσουν στα Σχολεία µας, 
εµβολιασµοί, τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής σωστοί ασφαλείς όροι διαβίωσης. 
 
Στη συνέχεια σε συνάντηση µε το κ. Παντή όλων των δηµάρχων που στην περιοχή τους 
φιλοξενούνται δοµές προσφύγων ενηµερωθήκαµε για τις θέσεις του Υπουργείου και στη 
συνέχεια θέσαµε τους δικούς µας προβληµατισµούς για τις δοµές και δεσµεύτηκε δηµόσια ότι 
θα τα λύσει όλα καθώς επίσης δηµόσια δεσµεύτηκε ότι θα λυθεί και το ζήτηµα της διασποράς 
των παιδιών αυτών στα σχολεία των όµορων δήµων θέτοντας µόνο ως απαγορευτικό όρο 
την χιλιοµετρική απόσταση των 20 χλµ. 
 
Απαιτούµε να µας ενηµερώνει η πολιτεία και να συζητήσει µαζί µας για τον οποιοδήποτε 
σχεδιασµό ώστε να συµβάλουµε στην άµεση έναρξη διαδικασία της εκπαίδευσης των 
προσφυγόπουλων. 
 
Απαιτούµε να λύσουν όλα τα προβλήµατα µέσα στο camp που αφορούν τη διαβίωση αυτών 
των ανθρώπων ως προϋπόθεση για να µπορούν να πάνε αυτά τα παιδιά σχολείο. Ζητάµε να 
λυθεί άµεσα το πρόβληµα της θέρµανσης  της υγιεινής γενικότερα και της γειτνίασης µε την 
εθνική οδό που δεν είναι θέµα που επιλύεται από το ∆ήµο. Επίσης έγιναν πολλές 
προσπάθειες να βρεθεί λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα και σε επίπεδο ασφάλειας αλλά 
και στο συγκοινωνιακό σε συσκέψεις µε ΟΑΣΘ και ΣΑΣΘ. 
 
Τέλος θέλω να αναφέρω ότι ως ∆ήµος κάνουµε ότι µπορούµε για να βελτιωθούν οι συνθήκες 
εκεί και επειδή δεν µπορούµε να µείνουµε απαθείς κάνουµε δηµοτικό συµβούλιο και θα 
προτείνουµε στο σώµα να πάρει µία απόφαση και απαιτεί από το Κεντρικό κράτος να 
τηρήσεις όσα µας έχει υποσχεθεί και να λύσει άµεσα τα βασικά προβλήµατα να συζητά µαζί 
µας οποιοδήποτε σχεδιασµό για να µπορέσουµε κι εµείς µε τη σειρά µας να συµβάλουµε 
θετικά στη λύση των προβληµάτων µε συγκεκριµένες προτάσεις. 
 
∆ίνουµε ένα εύλογο χρόνο µέχρι τέλος του µηνός Νοεµβρίου και εάν µέχρι τότε δεν έχουν 
λυθεί τα προβλήµατα και µε βάσει τις δικές µας δεσµεύσεις ότι θα είµαστε θεµατοφύλακες 
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των συνθηκών λειτουργίας του συγκεκριµένου camp θα πάρουµε αγωνιστικές πρωτοβουλίες 
µε τη συµµετοχή των επικεφαλείς του camp οι οποίοι δε ζητούν τίποτε άλλο και αυτοί από τα 
αυτονόητα». 
 
 Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ζήτησε από την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να διαβάσει 
το σχέδιο της απόφασης που ζητά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει προκειµένου στις 
τοποθετήσεις τους οι σύµβουλοι να συµπληρώσουν ότι τυχόν έχει παραληφθεί. 
 
“ΤΟ ∆Σ ΘΕΡΜΗΣ 
 
Α. Εµµένει στις θέσεις του, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε σειρά προηγούµενων αποφάσεων 
και αφορούν 
 
α. στη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα µας: 

 

1. µε κατάλληλες συνθήκες διαµονής για ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των φιλοξενούµενων, 
για προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας 
 
2. µε ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή στο σύνολο της χώρας 
 
3. µε ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή στο Νοµό και την Ανατολική Θεσσαλονίκη 
 
β. στη συµβολή και συνδροµή του ∆ήµου για την εύρεση λύσεων στα ζητήµατα που 

προκύπτουν από τη φιλοξενία των προσφύγων: 

 
1. Με παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας της δοµής και προσδιορισµού των 

προβληµάτων και διατύπωση προτάσεων για εύρεση λύσεων 
 

2. Με υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε συνεργασία µε εµπλεκόµενους 
τρίτους φορείς. 
 

3. Με παρεµβάσεις όπου αυτές είναι δυνατές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των προσφύγων 
 

Β. Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους φορείς της πολιτείας: 
 
α. για τη συνεχιζόµενη αθέτηση των δεσµεύσεων τους, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στη δοµή των αποθηκών Κορδογιάννη, λαµβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την άφιξη του χειµώνα 
 
β. για την έλλειψη συνεργασίας σε θεσµικό και υπεύθυνο τρόπο για το σχεδιασµό που αφορά 
την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και τον τρόπο  φοίτησης τους στα σχολεία της 
περιοχής και για τη µη εκπλήρωση των προϋποθέσεων φοίτησης τους, καθώς θεωρούµε 
αναφαίρετο το δικαίωµα όλων στη µόρφωση και στην παιδεία. 
 
Γ. Ζητά άµεσα την υλοποίηση πράξεων: 
 
α. για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χωρών της δοµής (σίτιση, θέρµανση 
προστασία από καιρικά φαινόµενα κλπ) 
 
β. για µέτρα οδικής ασφάλειας επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου σύµφωνα µε ότι έχουν 
επισηµάνει αρµόδιοι φορείς. 
 
γ. για δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
εντός της δοµής και για τα υπόλοιπα παιδιά να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία µε το ∆ήµο 
και να υλοποιηθεί η φοίτηση σε σχολεία της περιοχής µε διασπορά σύµφωνα µε την αριθ. 
123/2016 απόφαση του ∆Σ της ΠΕ∆ΚΜ 
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δ. για µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης παραβατικότητας και προστασίας τόσο των 
κατοίκων και των περιουσίων τους, όσο και των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται 
στις αποθήκες Κορδογιάννη. 
 
∆. Να δηµοσιοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τις ολιγωρίες και τα χρονίζοντα προβλήµατα 
στη λειτουργία της δοµής και να προβεί σε κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας σε συνεργασία µε 
τους φορείς  της κοινωνίας και παρουσία των εκπροσώπων των προσφύγων, µε κατάληξη 
την κατάθεση ψηφίσµατος στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.  
 
Ορίζει ως ηµεροµηνία κινητοποίησης την 29η Νοεµβρίου”. 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επίσηµοι καλεσµένοι οι οποίοι δέχθηκαν ερωτήσεις από τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους και τους εκπροσώπους τα τοπικών φορέων  
 
Πρώτη το λόγο πήρε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρµοστείας κ. Waehing Sabine, η οποία 
λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι η Ύπατη Αρµοστεία είναι εδώ για να προστατεύσει τους 
πρόσφυγες σύµφωνα µε την αρµοδιότητά µας και λειτουργούµε κατόπιν πρόσκλησης της 
Ελληνικής κυβέρνησης. Υποστηρίζουµε την κυβέρνηση και της ελληνική κοινωνία για την 
ευθύνη που έχουν αναλάβει µε τους πρόσφυγες που φιλοξενείται. Υπάρχει µια συµφωνία 
κυβέρνησης Ύπατης Αρµοστείας ΜΚΟ  και ειδικά για την περιοχή σας  παρέχουµε 
προστασία µετακίνηση από το camp σε άσυλο νοσοκοµεία  εάν υπάρχει κάποια ανάγκη ή 
ακόµη και σε νοµικά ζητήµατα αλλά δεν είµαστε υπεύθυνοι για τις κτιριακές υποδοµές , 
επίσης οι παρεµβάσεις µας µπορούν να γίνουν σε δηµόσιους χώρους που φιλοξενούνται οι 
δοµές και όχι σε ιδιωτικούς.. Γνωρίζουµε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τη θέρµανση 
όπως επίσης πληροφορηθήκαµε ότι θα δοθεί χρηµατοδότηση από το Υπουργείο 
µεταναστευτικής πολιτικής. 
 
Στη συνέχεια η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή 
πληροφόρησε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και τους παραβρισκόµενους πολίτες και 
εκπροσώπους φορέων στο χώρο του ∆.Σ. για το πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, σε 
ότι αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο ξεκίνησε πανελλαδικώς  10 Οκτωβρίου  και 
αφορά δύο από τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, επίσης ανέφερε ότι η δοµή των Βασιλικών 
δεν έχει ενταχθεί ακόµη σε κανένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
 
Απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις που τέθηκαν α) από τον ∆Σ Ιωσηφίδη Ιωάννη  µε ποιο 
τρόπο θα γίνει η κατανοµή των παιδιών και  πως θα γίνει ο γεωγραφικός προσδιορισµός. 
Ο ∆Σ Τσολάκης Απόστολος προβληµατίσθηκε σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία  
διότι τα τµήµατα είναι µάθησης και όχι ένταξης, ο ∆Σ Καρκατζούνης Θεοφάνης ρώτησε γιατί 
η δοµή των Βασιλικών δεν εντάχθηκε στη 2η φάση  και επίσης επισήµανε ότι από τις δοµές 
που λειτουργούν ήδη τα εκπαιδευτικά προγράµµατα οι εκπαιδευτικοί µιλούν µόνο ελληνικά.  
 
Ο κ. Ράπτης Γεώργιος παίρνοντας το λόγο ρώτησε εάν θεωρείται υπερβολική η αγωνία των 
γονέων της περιοχής για το πώς θα συνυπάρξουν τα παιδιά της περιοχής µε τα παιδιά των 
οποίων δεν έχουν λυθεί ακόµη βασικά βιοποριστικά  θέµατα. Επίσης ότι πρέπει να γίνει 
σωστός επιµερισµός για να γίνει σωστά η ενσωµάτωση των παιδιών. 
 
Η κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή  απαντώντας είπε ότι η τυπική εκπαίδευση αφορά καθαρά το 
Υπουργείο Παιδείας και τα παιδιά που διαµένουν στη χώρα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
προϋπόθεση έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση. Το κριτήριο µε το οποίο θα επιλεγούν τα 
σχολεία για τη φοίτηση των προσφύγων είναι η χιλιοµετρική απόσταση που δεν θα ξεπερνά 
τα 20 χιλιόµετρα και υπάρχει κατεύθυνση διασποράς των παιδιών διότι στο µεγαλύτερο 
ποσοστό τους τα παιδιά του συγκεκριµένου camp  είναι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Επίσης ο ορισµός των Σχολικών µονάδων θα γίνει µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 
σε ότι αφορά το παιδαγωγικό κοµµάτι αντιλαµβάνονται τις ανησυχίες µας. Θα υπάρχει 
διαφορετική ζώνη µαθηµάτων και δεν προτίθενται να γίνει κάτι εις βάρος των παιδιών που 
φοιτούν ήδη στα Σχολεία. Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αυτών αφορά την 
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κυβέρνηση επίσης υπάρχει σχέδιο επιµόρφωσης και εκεί που λειτουργεί ήδη οι εκπαιδευτικοί 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων. 
  
 
Ο ∆Σ Αποστόλου Στυλιανός είπε ότι πρέπει να γίνει σωστός προγραµµατισµός σε 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου διότι τα σχολεία µας έχουν και απογευµατινές 
δραστηριότητες.  
Θεωρεί ότι για την υλοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση 
των προσφυγόπουλων πρέπει να προηγείται συνεννόηση και συναίνεση του ∆ήµου Θέρµης 
και των εµπλεκόµενων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, για να αποφευχθεί ενδεχόµενη 
αναστάτωση και αντίδραση. 
 
 
Στη συνέχεια µίλησε ο Ταξίαρχος κ. Παντελάκος ως  εκπρόσωπος του Περιφερειακού 
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή κ. Μπαντουβάνη, ο οποίος ανέφερε ότι στο Νοµό µας φιλοξενούνται 
12 δοµές  περίπου 7.800 πρόσφυγες  στη πλειοψηφία τους Σύριοι. ∆ιατίθενται 131 
αστυνοµικοί για συγκεκριµένο σκοπό και καθησυχάστηκα  ανέφερε ότι η δοµή που υπάρχει 
στην περιοχή µας έχει τα λιγότερα προβλήµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος. 
Τα προβλήµατα δε λύνονται µόνο µε την παρουσία αστυνοµικών αλλά και µε τις υποδοµές 
που υπάρχουν πχ η πρόσβαση µόνο από µία είσοδο στο χώρο φιλοξενίας. 
Επίσης άλλη λύση είναι να µειωθούν οι δοµές από 12 σε 4 ή ακόµη και 2  πηγαίνοντας σε 
άλλες περιοχές, επίσης οι άνθρωποι που φιλοξενούνται  και δεν έχουν καµία δραστηριότητα 
επίσης δεν γνωρίζουν επίσηµα για το µέλλον τους  και σε µεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι 
οποίοι θέλουν να φύγουν το δυνατό συντοµότερο από τους χώρους φιλοξενίας φτάνοντας 
στον τελικό τους προορισµό να έχουν πληροφόρηση καλύτερη. 
Επίσης σε αυτούς που παρουσιάζουν παραβατική συµπεριφορά ζητήσαµε να 
δηµιουργηθούν ειδικά κέντρα κράτησης. 
 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Απόστολο Πράτανο, ∆.Σ., επικεφαλής της 
Παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος   αφού χαιρέτησε τα µέλη του 
∆.Σ., τους προσκληθέντες που ανταποκρίθηκαν και τους πολίτες, ανέφερε συνοπτικά τα 
παρακάτω: 
  1) Η Ελλάδα, αν και ουσιαστικά πτωχευµένο κράτος, καλείται ν’ αντιµετωπίσει ένα τεράστιο 
πρόβληµα, που υπερβαίνει τις δυνατότητές της. 
  2) Το πρόβληµα επιτείνεται από τη µη τήρηση των συµφωνιών εκ µέρους χωρών της Ε.Ε., 
που αρνούνται ή καθυστερούν να απορροφήσουν τον αριθµό των προσφύγων που τους 
αναλογεί. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, αν εφαρµόζονταν οι συµφωνίες, η Ελλάδα σήµερα θα 
φιλοξενούσε κάτω από 30 χιλ. άτοµα και όχι πάνω από 60 χιλ., οπότε πιθανότατα δεν θα 
υπήρχε καν θέµα ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗ. Εξέφρασε δε την απορία του για τη χαλαρή στάση των 
θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. έναντι αυτών των χωρών, αντίθετα προς τη σκληρή στάση που 
κρατούν απέναντι στη Ελλάδα. 
  3) Επισήµανε την αντίφαση ο κύριος όγκος των χρηµάτων να κατευθύνεται προς τις Μ.Κ.Ο. 
και να καλείται η ελληνική κυβέρνηση να απολογηθεί για τη µη έγκαιρη αντιµετώπιση των 
προβληµάτων. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι, αν η ελληνική πολιτεία χρηµατοδοτούνταν 
απευθείας, θα τα είχε αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα. 
  4) Τόνισε ότι το προσφυγικό δεν προσφέρεται για πολιτική εκµετάλλευση, γιατί είναι σαν να 
ρίχνουµε λάδι στη φωτιά και οι παρενέργειες που δηµιουργούνται είναι δυσανάλογα 
µεγαλύτερες. 
  
      ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, είπε τα εξής: 
      Αποδεχόµενοι την αναγκαιότητα περίθαλψης των προσφύγων και των κατατρεγµένων εν 
γένει, η Π.Π.∆.Θ. θεωρεί ότι ΟΛΟΙ θα πρέπει να συµβάλουν, ώστε να δηµιουργηθούν οι 
καταλληλότερες δυνατές συνθήκες, για όσο διάστηµα οι πρόσφυγες θα παραµένουν στην 
Ελλάδα, για δύο ΚΥΡΙΩΣ λόγους: 
  -   Για λόγους ανθρωπισµού. 
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  -   Για περιορισµό –µέχρις εξάλειψης- των παρενεργειών από τη µη ικανοποιητική επίλυση 
των επιµέρους προβληµάτων. Θεωρεί ότι ο παριστάµενος εκπρόσωπος της Ελλ. Αστυνοµίας 
περιέγραψε εύστοχα αυτές τις παρενέργειες. 
      Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραµµατικά στις διαπιστώσεις από την επίσκεψη στο χώρο 
φιλοξενίας κλιµακίου του ∆.Σ., αποτελούµενου από τον κ. ∆ήµαρχο, τους επικεφαλής των 
παρατάξεων της µειοψηφίας και τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σαραφιανό, διαπιστώσεις που σε 
γενικές γραµµές όλοι ασπάζονται: 
  -   Στην ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  του προβλήµατος θέρµανσης των χώρων φιλοξενίας. 
  -   Στην ανάγκη τοποθέτησης δαπέδων στις σκηνές. 
  -   Στην ανάγκη εγκατάστασης κλειστών χώρων υγιεινής (κοντέϊνερς µε τουαλέτες και ντους) 
στη θέση των ανοιχτών. 
  -   Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων υγιεινής του χώρου (λύµατα, ποντίκια, 
απεντοµώσεις κ.ά.). 
  -   Στην επιτάχυνση των διαδικασιών διαµερισµατοποίησης των προβλεπόµενων χώρων. 
  -   Στη βελτίωση της σίτισης, µε προσπάθεια προσαρµογής στο διαιτολόγιο των 
προσφύγων. 
  -   Στη βελτίωση της ασφάλειας, κυρίως των παιδιών, µε: 
  α) κατασκευή τοιχίου και τοποθέτηση κάγκελων στην πλευρά της εθνικής οδού. 
  β) στη ρύθµιση των όρων κυκλοφορίας στην Ε.Ο., για να αποφευχθούν ατυχήµατα. 
  -   Στην ανάγκη άµεσης έναρξης των µαθηµάτων για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, µε 
ισορροπηµένη και λειτουργική κατανοµή των µαθητών στα σχολεία, µετά από διαβούλευση 
µε τους ∆ήµους. 
  -   Στην ανάγκη καλύτερου συντονισµού των συναρµόδιων φορέων (Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΄Υπατη Αρµοστεία Ο.Η.Ε., Μ.Κ.Ο. κ.ά.). 
     ΄Εκλεισε την τοποθέτησή του µε τις εξής προτάσεις: 
  -   Ο ∆ήµος να συµβάλει µε ενέργειές του για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, πιέζοντας 
τους αρµόδιους φορείς (µε υποµνήµατα, επισκέψεις, συναντήσεις, διαµαρτυρίες εν ανάγκη). 
  -   Να συµµετάσχει στη διερεύνηση για τον εντοπισµό άδειων σπιτιών, ξενώνων και γενικά 
κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των προσφύγων, µε έξοδα της Υ.Α. 
  -   Να εκδοθεί απόφαση του ∆.Σ., που θα προωθηθεί προς την κυβέρνηση. Να επιδιωχθεί η 
απόφαση να είναι οµόφωνη. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καρκατζούνη Θεοφάνη, επικεφαλής της  
Λαϊκής Συσπείρωσης Θέρµης, ο οποίος αρχικά στάθηκε στις αιτίες που γεννούν τα 
προσφυγικά ρεύµατα. Η προσφυγιά δεν είναι φυσικό φαινόµενο, αλλά συνέπεια  των 
πολέµων που γεννούν τα συγκρουόµενα συµφέροντα των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων 
επιδιώκοντας µεγαλύτερα µερίδια σε αγορές, πρώτες ύλες, αγωγούς πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, σφαίρες επιρροής. Όσο αυτό θα υπάρχει, θα αυξάνονται και τα προσφυγικά ρεύµατα 
και καµιά διαχείριση  ή ισοκατανοµή δεν µπορεί να αντιµετωπίσει ουσιαστικά το πρόβληµα. 
Στους πολεµικούς σχεδιασµούς στη Συρία και στη γύρω περιοχή έχει ενεργό συµµετοχή και 
η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει να καταδικαστεί. Επίσης τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση 
έχει ευθύνη και για την πολιτική εγκλωβισµού χιλιάδων προσφύγων στην χώρα µας, καθώς 
έχει συνυπογράψει – µε τη συµφωνία όλων των άλλων αστικών κοµµάτων- την 
αντιµεταναστευτική πολιτική  της ΕΕ. 
Για τις συνθήκες λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας Βασιλικών είπε πως πέντε µήνες µετά 
την εγκατάστασή τους οι πρόσφυγες – οι µισοί από τους οποίους είναι παιδιά - παραµένουν 
« πεταµένοι». Οι όποιες υποσχέσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης ήταν κούφια λόγια. 
Ήδη είναι αργά για να συζητάµε. Πρέπει να δράσουµε άµεσα. Να απαιτήσουµε εδώ και τώρα 
να λυθούν τα σοβαρά ζητήµατα που είναι η θέρµανση µιας και ο χειµώνας έφτασε, η 
επαρκής και κατάλληλη σίτιση, η υγειονοµική περίθαλψη, ο εµβολιασµός, οι συνθήκες 
υγιεινής, η ασφάλεια των παιδιών που παίζουν πάνω στην εθνική οδό και µια σειρά άλλα 
ζητήµατα. Την ευθύνη πρέπει να έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της , χωρίς 
καµιά εµπλοκή των ΜΚΟ.  Λύσεις εδώ και τώρα. Η ηµεροµηνία που προτείνει η διοίκηση για 
κινητοποίηση είναι πολύ µακρινή. ∆εν έχουµε να περιµένουµε τίποτα.  Τέλος αναφέρθηκε 
στις ευθύνες της κυβέρνησης για την καθυστέρηση ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση 
διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Βλαχοµήτρο, ∆.Σ., επικεφαλής 
της Παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» που είπε ότι τα προβλήµατα έχουν 
αναλυθεί διεξοδικά και ξεκινούν από τη κακή υποδοµή και απαιτούµε λύση άµεσα. Θέλουµε 
να διαχειριστούµε το πρόβληµα το οποίο έχει σχέση µε την οικονοµική κρίση και πρέπει να 
πάρει θέση η κυβέρνηση σε αυτό. Χρειάζεται ειρηνική πολιτική στην περιοχή. Πρέπει να 
σταµατήσει ο Πόλεµος για να βρεθεί λύση. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση θεωρεί ότι είναι 
άµεσο και βασικό καθήκον της κυβέρνησης διότι και τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωµα στην 
εκπαίδευση. 
 
Ο κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος ∆.Σ. είπε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία του Υπουργείου 
Παιδείας µε το ∆ήµο. Επίσης τόνισε την απουσία εκπροσώπου της Αεροπορίας καθώς και 
της Κυβέρνησης και η παρουσία τους στην τόσο σηµαντική σηµερινή συνάντηση που είναι 
και οι κύριοι φορείς. 
 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Απόστολο Τσολάκη, ο 
οποίος τόνισε την απουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης, επισηµαίνοντας ότι αυτό συνιστά 
απαξίωση της στάσης ενός ∆ήµου που στάθηκε αρωγός στο µεγάλο εθνικό θέµα, 
υποδεικνύοντας εξαρχής λύσεις και αναλαµβάνοντας το µέρος των ευθυνών που του 
αναλογούσαν. Από το φθινόπωρο του 2005 υποδείξαµε δηµόσιους και δηµοτικούς χώρους 
για την εγκατάσταση διαχειρίσιµου αριθµού προσφύγων, της τάξης των 500 ατόµων. Αντ’ 
αυτού υπήρξαν αιφνιδιασµοί και αστοχίες στις επιλογές της πολιτείας και φθάσαµε σήµερα 
να αντιµετωπίζουµε σωρεία προβληµάτων στον τρόπο διαχείρισης του όλου ζητήµατος. Όλες 
µας οι ανησυχίες, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν: Κακές συνθήκες διαβίωσης, ακαταλληλότητα 
χώρων και εγκαταστάσεων, ελλείψεις στην ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
µεγάλα προβλήµατα στα ζητήµατα εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, προβλήµατα 
παραβατικότητας. «∆ώσαµε όλα τα περιθώρια βελτίωσης των πραγµάτων και µε τη 
συµµετοχή µας και µε την ανοχή στον χρόνο. Η κατάσταση αυτή δεν µπορεί να συνεχιστεί. 
Πρέπει να αντιδράσουµε, για το καλό των προσφύγων και, κατά συνέπεια, για την κοινωνική 
οµαλότητα της περιοχής. Πρέπει να αντιδράσουµε όλοι µαζί: αιρετοί, φορείς, κοινωνία και 
πρόσφυγες». 
 
 
Ο κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ∆.Σ. συµφωνούµε στις θέσεις που έχουν πάρει οι προηγούµενοι 
οµιλητές, πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι σήµερα πρέπει να µας απασχολεί η εκπαίδευση 
των παιδιών αυτών όλα τα άλλα προβλήµατα έχουν πολυσυζητηθεί, πρέπει τα παιδιά να 
αντιληφθούν ότι η κοινωνία τα αποδέχεται είναι πλούτος το να µπουν αυτά τα παιδιά στα 
σχολεία µας. 
 
Η κ. Άννα Μίχου είπε ότι υπάρχει σηµαντικότατο έλλειµµα συντονισµού δράσεων στο χώρο 
φιλοξενίας των προσφύγων. Η αεροπορία είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και σίτιση τους, 
αλλά διακηρύττει, και έτσι είναι, ότι δεν συντονίζει καµιά άλλη λειτουργία, ούτε τους 
εµπλεκόµενους φορείς και ΜΚΟ.  Σήµερα, στο Συµβούλιο µας δεν παρίσταται κανένας 
πολιτικός εκπρόσωπος από την κυβέρνηση για να ακούσει τα τεράστια προβλήµατα 
συνθηκών διαβίωσης, να απαντήσει στα ερωτήµατα  και να δώσει λύσεις. Κανένας από το 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και  συµµετέχουν καθόλα άξιοι, αλλά υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι δεν µπορούν και δεν δικαιούνται να 
απαντήσουν εάν και πώς θεσµικά θα συνεργαστούν µε το ∆ήµο. Όσον αφορά στην 
εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, καταγγέλλει την Κυβέρνηση γιατί δεν έχει ακόµη 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά του χώρου φιλοξενίας στα Βασιλικά να πάνε 
στο σχολείο. Η διασπορά των µαθητών στους όµορους δήµους εξυπηρετεί µόνο την 
σκοπιµότητα της συνειδητοποίησης και της συνεισφοράς όλων, τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τοπικών κοινωνιών σε σχέση µε το προσφυγικό πρόβληµα. Η έλλειψη της εκπαίδευσης είναι 
πηγή πολλών µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων. Επίσης, αναφέρθηκε στην πενιχρή 
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ασύλου της Ελληνικής κυβέρνησης, γιατί µε δική της ευθύνη 
δεν έχει εκπονήσει και καταθέσει ολοκληρωµένο, σε όλους τους τοµείς αρµοδιότητας της, 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, ενώ τα χρήµατα υπάρχουν. 
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Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος ζήτησε από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από όλες τις προσπάθειες που έγιναν από το  ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στη σύγκλιση των απόψεων, προκειµένου να καταλήξει σε οµόφωνη απόφαση, 
για να συνεχιστεί η καλή στάση του στο πλαίσιο της υποβοήθησης και της συµβολής στην 
επίλυση του προσφυγικού ζητήµατος. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
Α. Εµµένει στις θέσεις του, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε σειρά προηγούµενων αποφάσεων 
και αφορούν: 
 
α. στη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα µας: 
 
1. µε κατάλληλες συνθήκες διαµονής για ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των φιλοξενούµενων 
 
2. µε ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή στο σύνολο της χώρας, στο Νοµό και την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, ώστε να διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η οµαλή ένταξη. 
 
3. µε ευθύνη της Κυβέρνησης και χωρίς να παρεµβαίνουν ΜΚΟ στις υπηρεσίες στέγασης, 
σίτισης, υγειονοµικής περίθαλψης, νοµικής κάλυψης, περιφρούρησης και ασφάλειας και 
ειδικής µέριµνας για τα παιδιά. 
 
 
β. στη συµβολή και συνδροµή του ∆ήµου για την εύρεση λύσεων στα ζητήµατα που 

προκύπτουν από τη φιλοξενία των προσφύγων: 
 

1. Με συνεχή παρακολούθηση της  λειτουργίας της δοµής , προσδιορισµό των 
προβληµάτων που ανακύπτουν στη λειτουργία της και διατύπωση προτάσεων και 
διεκδίκηση ουσιαστικών  λύσεων. 

 
2. Με ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε συνεργασία µε 
τους εµπλεκόµενους  φορείς. 

 
3. Με παρεµβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων. 
 

 
Β.  Εκφράζει: 
 
1.  την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους φορείς της πολιτείας για τη συνεχιζόµενη αθέτηση 
των δεσµεύσεων τους,  όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων 
στη δοµή των αποθηκών Κορδογιάννη. 
2. τη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη συνεργασίας µε θεσµικό και υπεύθυνο τρόπο, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, 
για το σχεδιασµό που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και για τη µη 
εκπλήρωση, ακόµη, των προϋποθέσεων φοίτησης τους σε σχολεία. 
3. την ανησυχία του για το διαπιστωµένο έλλειµµα στο συντονισµό για τη λειτουργία της 
δοµής και στην αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής των Μ.Κ.Ο. και τη δυσαρέσκεια του για 
την απουσία εκπροσώπων ιδιαίτερα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενηµέρωσης και 
προώθησης λύσεων.  
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4. την αντίθεση του στις πολιτικές των κλειστών συνόρων της ΕΕ και των χωρών της για το 
προσφυγικό, που έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισµό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων, παρά τη 
θέλησή τους, στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα. 
 
 
Γ.  Ζητά άµεσα από την κυβέρνηση την υλοποίηση πράξεων: 
 
α. για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χώρων της δοµής (σίτιση, θέρµανση, 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συνθήκες υγιεινής, προστασία από καιρικά φαινόµενα κλπ), 
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την άφιξη του χειµώνα. 
 
β. για µέτρα οδικής ασφάλειας επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου σύµφωνα µε ότι έχουν 
επισηµάνει οι αρµόδιοι φορείς. 
 
γ. για δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
εντός της δοµής.  
 
δ. για µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης παραβατικότητας και προστασίας τόσο των 
κατοίκων και των περιουσιών τους, όσο και των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται 
στις αποθήκες Κορδογιάννη. 
  
ε. για επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και µετεγκατάστασης. 
 
∆. Θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωµα όλων στη µόρφωση και στην παιδεία και ζητά  από το 
Υπουργείο Παιδείας  να υλοποιηθεί το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των παιδιών 
προσφύγων και να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία µε το ∆ήµο, ο οποίος θα συµβάλει 
στην οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Η φοίτηση σε σχολεία της περιοχής 
να γίνει µε διασπορά σύµφωνα µε την αριθ. 123/2016 απόφαση του ∆Σ της ΠΕ∆ΚΜ και µε 
µέριµνα για την αποφυγή της γκετοποίησης τους.  
 
 
Ε. Το ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης 
 
1.  ∆ιακηρύσσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλατιού φιλειρηνικού κινήµατος, για την 
διεκδίκηση του τερµατισµού του πολέµου και της ανάµειξης των µεγάλων δυνάµεων που για 
την εξυπηρέτηση των δικών τους συµφερόντων προκαλούν πολέµους, διαλύουν χώρες και 
γεννούν προβλήµατα, όπως το προσφυγικό, καθώς και της αποχώρησης όλων των ξένων 
δυνάµεων από τη Συρία και της διάλυσης του ISIS.  
 
 2. ∆εσµεύεται να δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τις ολιγωρίες και τα χρονίζοντα 
προβλήµατα στη λειτουργία της δοµής και να προβεί σε κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας  µε 
τους φορείς  της κοινωνίας και παρουσία των εκπροσώπων των προσφύγων, µε κατάληξη 
την κατάθεση ψηφίσµατος στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.  
 
Ορίζει ως ηµεροµηνία κινητοποίησης την 29η Νοεµβρίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 429/2016. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 

           ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝA 
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