
MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 19/07-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 341/2016 ΘΕΜΑ:  «Ενηµέρωση  σε  σχέση  µε  τη
δοµή  προσφύγων  στις  αποθήκες
Κορδογιάννη και  τη µη απάντηση των
ερωτηµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
από τα αρµόδια Υπουργεία»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-09-2016 ηµέρα Τετάρτη
και  ώρα 16:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ
αριθµ. 29615/02-09-2016 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 24 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1 Ακριτίδου Μαρία

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος) 2 Βογιατζής ∆ηµήτριος

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Γκουστίλης Θεόδωρος

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Γκιζάρης Στέργιος

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Ζελιλίδης ∆αµιανός
6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Μπίκος Κωνσταντίνος

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9 Χρυσοχόου Παύλος

10 Καρκατζίνος Νικόλαος 

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) αποχώρησε
κατά  τη  συζήτηση  του  1ου θέµατος  το  οποίο
συζητήθηκε 2ο.

12 Κοντοπίδης Γεώργιος

13 Λαγός Νικόλαος

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)

15 Μουστάκας Βασίλειος

16 Πονερίδης Παναγιώτης 

17 Πράτανος Απόστολος  

18 Σαµαράς Σωκράτης

19 Σαραφιανός Χρήστος 

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

21 Τιτέλης  Κωνσταντίνος  (Γραµµατέας  ∆.Σ.)
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος
το οποίο συζητήθηκε 2ο.

22 Τσολάκης Απόστολος

23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.

Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  και το 11ο θέµα συζητήθηκε 3ο .

Στη συζήτηση παραβρέθηκε, µετά από τη µε αριθ. πρωτ. 29733/2.9.2016 πρόσκληση του
∆ήµου  Θέρµης,  ο  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  κ.  Ιωσήφ
Αλεξανδρίδης.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε
ότι µε βάση την τελευταία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος έθεσε στα αρµόδια
Υπουργεία σειρά ερωτηµάτων σε  σχέση µε τη φιλοξενία  των προσφύγων,  τις  δοµές,  τις
συνθήκες διαβίωσης, τα χρονοδιαγράµµατα και τον προγραµµατισµό της Κυβέρνησης, χωρίς
ωστόσο µέχρι σήµερα να λάβει από κανένα Υπουργείο απαντήσεις. Ο ∆ήµαρχος είπε ότι ο κ.
Αλεξανδρίδης ενηµέρωσε την προηγούµενη µέρα την ΠΕ∆ Κ.Μ. για το προσφυγικό ζήτηµα,
και στη συνέχεια ανέφερε συνοπτικά το ιστορικό της δηµιουργίας της δοµής φιλοξενίας στις
αποθήκες Κορδογιάννη, χωρίς την ενηµέρωση του ∆ήµου εκ µέρους της πολιτείας και ενώ ο
∆ήµος  είχε  προτείνει  άλλες  θέσεις,  που  αρχικά  µία  τουλάχιστον  έγινε  αποδεκτή  από  το
Υπουργείο. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος περιέγραψε την προβληµατική κατάσταση στο κέντρο
φιλοξενίας και προσέθεσε ότι ενώ είχαν υποσχεθεί οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης ότι θα
λειτουργήσει  προσωρινά,  οι  πληροφορίες  λένε  ότι  άλλαξε  ο  σχεδιασµός  και
προγραµµατίζεται  να  συνεχιστεί  η  λειτουργία  της  δοµής,  µε  «αναβάθµιση».  Επίσης  ο
∆ήµαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενηµέρωσης του ∆ήµου και της κοινωνίας σχετικά µε τον
σχεδιασµό της πολιτείας, τονίζοντας ότι για άλλη µία φορά η Κυβέρνηση σχεδιάζει ερήµην
του ∆ήµου, και µάλιστα για το κρίσιµο και ευαίσθητο ζήτηµα της εκπαίδευσης των παιδιών
των προσφύγων. Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος ανέπτυξε τα προβλήµατα που υπάρχουν µε τη
λειτουργία  της  δοµής  στις  αποθήκες,  εξαιτίας  αφενός  των  ανεπαρκών  και  ακατάλληλων
κτιριακών εγκαταστάσεων, µε κακές συνθήκες υγιεινής και αφετέρου της θέσης του χώρου
επί της εθνικής οδού, όπου εγκυµονούν κίνδυνοι εξαιτίας της υψηλής και βαριάς κυκλοφορίας
και των ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα οχήµατα. Τελειώνοντας ο ∆ήµαρχος την αρχική του
τοποθέτηση αναφέρθηκε στην απόφαση της πολιτείας να καταργήσει το Αστυνοµικό Τµήµα
των Βασιλικών, εκφράζοντας την άποψη ότι  αυτή η ενέργεια είναι άστοχη σε µία περιοχή
στην οποία λειτουργεί κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο του Υπουργού Μεταναστευτκής
Πολιτικής κ. Αλεξανδρίδη ο οποίος είπε ότι η επιλογή των χώρων έγινε αναγκαστικά, επειδή
δεν βρέθηκαν άλλοι κατάλληλοι και ότι τίποτε δεν έγινε εν κρυπτώ. Ανέφερε ότι πράγµατι από
την αρχή ο σχεδιασµός ήταν για λειτουργία του κέντρου επί λίγους µήνες, και η σύµβαση είχε
υπογραφεί για 6µηνη περίοδο και ότι η µετατροπή του κέντρου φιλοξενίας από προσωρινό
σε µακράς διάρκειας δεν αλλάζει ούτε χιλιοστό από το αρχικό πρόγραµµα που έλεγε ότι όλες
οι δοµές σε βιοτεχνικά κτίρια θα κλείσουν, αφού στην προκειµένη περίπτωση θα αλλάξει ο
τρόπος λειτουργίας του κέντρου στις αποθήκες Κορδογιάννη, µε στόχο σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα από σήµερα όλες οι οικογένειες να είναι αυτόνοµες, είτε σε άλλη αποθήκη στον ίδιο
χώρο που θα διαµερισµατοποιηθεί είτε σε οικίσκους που θα τοποθετηθούν στον αυλόγυρο
του ακινήτου. Ο κ.  Αλεξανδρίδης πρόσθεσε ότι  θα γίνουν προσπάθειες για βελτίωση των
συνθηκών  διαβίωσης  και  υγιεινής  και  ότι  µέχρι  το  τέλος  του  Νοεµβρίου  θα  έχουν
ολοκληρωθεί  οι  επεµβάσεις  ώστε κάθε οικογένεια  να έχει  δική της κουζίνα και  τουαλέτα.
Αναφορικά µε το θέµα της εκπαίδευσης ο κ. Αλεξανδρίδης είπε ότι ξεκινάει ένα προενταξιακό
πρόγραµµα εντός του χώρου για παιδιά µέχρι την ηλικία των 12 ετών και για τα µεγαλύτερα
των 12 ετών παιδιά υπάρχει σκέψη από το Υπουργείο Παιδείας να πηγαίνουν τα απογεύµατα
στα σχολεία της περιοχής, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι από αυτά σίγουρο. Ο κ. Αλεξανδρίδης
προσέθεσε ότι τις επόµενες 15 ηµέρες θα έρθει σε επαφή µε τον ∆ήµο εκπρόσωπος του
Υπουργείου  Παιδείας,  προκειµένου  να  ενηµερώσει  και  να  συζητήσει  το  ζήτηµα  της
εκπαίδευσης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στη συνέχεια ενηµέρωσε τον ∆ήµαρχο και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι συνοµίλησε µε τον Γενικό Επιθεωρητή της Αστυνοµίας σχετικά µε το
θέµα  της  αστυνόµευσης  της  περιοχής  και  της  κατάργησης  του  Αστυνοµικού  Τµήµατος
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Βασιλικών  και  συµφώνησαν  να  γίνει  συνάντηση  µε  εκπροσώπους  και  τους  ∆ήµου
προκειµένου να συζητηθεί το ζήτηµα.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που υπέβαλαν
ερωτήσεις στον κ. Αλεξανδρίδη σχετικά µε τον αριθµό των φιλοξενουµένων, τον ρόλο και τη
λειτουργία  των Μ.Κ.Ο.,  εναλλακτικούς χώρους για  δηµιουργία  µόνιµης δοµής,  τον τρόπο
επίλυσης των προβληµάτων της δοµής στις αποθήκες Κορδογιάννη ως προς τις συνθήκες
διαβίωσης και τις συνθήκες οδικής ασφάλειας, τον χειρισµό για το θέµα των ασυνόδευτων
παιδιών, τον προγραµµατισµό που υπάρχει σχετικά µε το θέµα της περίθαλψης, καθώς και
τη χρησιµοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων του ∆ήµου τις απογευµατινές
ώρες.

Ο κ. Αλεξανδρίδης απάντησε στις ερωτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων λέγοντας ότι: (α) θα
τοποθετηθούν 152 οικίσκοι συνολικά, δηλαδή η δοµή µακράς διάρκειας θα φιλοξενεί περίπου
800-820 άτοµα και ότι ο αριθµός αυτός συνεχώς θα βαίνει µειούµενος, (β) οι αποθήκες στις
οποίες  σήµερα  βρίσκονται  τα  αντίσκηνα  θα  χρησιµοποιηθούν  για  την  εγκατάσταση
υπηρεσιών (εκπαίδευση, πρωτοβάθµια περίθαλψη, αθλητισµό κ.λπ.), (γ) για τη βελτίωση των
συνθηκών  διαβίωσης  στη  δοµή  φιλοξενίας  θα  κατασκευαστεί  εγκατάσταση  βιολογικού
καθαρισµού, καθώς και τοιχίο µε περίφραξη κατά µήκος του πεζοδροµίου.
Σχετικά µε το ζήτηµα του Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών ο κ.  Αλεξανδρίδης είπε ότι  η
κατάργησή του θα έχει ως θετικό αποτέλεσµα την αύξηση των περιπολιών των αστυνοµικών.
Αναφορικά µε τα ασυνόδευτα παιδιά είπε ότι  απαιτείται µεγάλο κόστος για τη δηµιουργία
ειδικών κέντρων ασυνόδευτων παιδιών. Για τον λόγο αυτό, τα παιδιά αυτά καταγράφονται και
δηµιουργούνται σε κάθε δοµή φιλοξενίας ειδικοί χώροι µε φύλαξη. Ο κ. Αλεξανδρίδης επίσης
είπε ότι  γίνονται νέες δοµές στις  Σέρρες,  στη ∆ράµα και  στην Καβάλα και ενηµέρωσε το
Συµβούλιο σχετικά µε την περίθαλψη ότι για την πρωτοβάθµια είναι υπεύθυνες οι µεγάλες
Μ.Κ.Ο. ενώ οι ανάγκες δευτεροβάθµιας θα καλυφθούν από τα νοσοκοµεία.
Ο κ. Αλεξανδρίδης έκανε εκτενή αναφορά στη λειτουργία των Μ.Κ.Ο. και ανέφερε ότι από τα
χρήµατα  που  παίρνουν  ξοδεύουν  περίπου  60-65%  για  λειτουργικά  τους  έξοδα  και  τα
υπόλοιπα  στο  πεδίο.  Τέλος  είπε  ότι  το  Υπουργείο  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  κάνει
προσπάθειες για να ελέγξει  τη δράση τους και ειδικότερα την τήρηση των υποχρεώσεών
τους, όπως προµήθειες, υπηρεσίες κ.λπ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε τον λόγο σε εκπροσώπους κατοίκων και φορέων
της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη συζήτηση και ζήτησαν να παρέµβουν για να
υποβάλουν ερωτήσεις στον κ. Αλεξανδρίδη και να τοποθετηθούν.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών της περιοχής κ. Στυλιανός Καρακώττας είπε ότι η κοινωνία έχει
πολλές αµφιβολίες σχετικά µε όσα λέει  το Υπουργείο,  αφού ούτε η δοµή θα κλείσει  στις
15.9.2016,  όπως  ήταν  η  αρχική  υπόσχεση,  ούτε  ο  αριθµός  των  προσφύγων  που
φιλοξενούνται στην περιοχή είναι χαµηλός µε µικρές δοµές, όπως είχε υποσχεθεί αρχικά ο κ.
Μουζάλας. Ο κ. Καρακώττας στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέµα της λειτουργίας των Μ.Κ.Ο.
και  εξέφρασε  την  ανησυχία  του  σχετικά  µε  την  προγραµµατιζόµενη  χρησιµοποίηση  των
κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων.

Η κ.  Άννα Μιχαηλίδου,  κάτοικος  της  περιοχής,  είπε  ότι  οι  κάτοικοι  είναι  δυσαρεστηµένοι
επειδή ο σχεδιασµός της πολιτείας γίνεται ερήµην των πολιτών, που είναι υποχρεωµένοι να
αποδεχθούν τις λανθασµένες επιλογές και επειδή αυτό γίνεται συστηµατικά, η υποµονή τους
θα εξαντληθεί.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Απόστολο Πράτανο, ∆.Σ., επικεφαλής της
Παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος είπε ότι ο ∆ήµος Θέρµης έχει
αποδείξει µε τη στάση του ότι τάσσεται υπέρ της περίθαλψης των κατατρεγµένων, ωστόσο οι
ενέργειες από πλευράς πολιτείας δυσχεραίνουν την προσπάθεια του ∆ήµου να συγκρατήσει
τους  κατοίκους της  περιοχής.  Επισήµανε ότι  ο  µόνος τρόπος για  να  δηµιουργηθεί  κλίµα
εµπιστοσύνης  και  ηρεµίας  είναι  οι  εγκαταστάσεις  φιλοξενίας  µακράς  διάρκειας  να
προσφέρουν καλές συνθήκες και ποιότητα ζωής.  Συνεχίζοντας  ο κ.  Πράτανος είπε ότι  τα
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οικονοµικά στοιχεία που ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργού σχετικά µε τις Μ.Κ.Ο. είναι
συγκλονιστικά και απαιτείται να γίνουν κατάλληλα διαβήµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία τους, αλλά και ότι η Ελλάδα είναι οργανωµένη χώρα, οπότε
δεν είναι απαραίτητες η Μ.Κ.Ο., πρέπει η πολιτεία να αναλάβει την αρµοδιότητα για το έργο
που επιτελούν. Ο κ. Πράτανος ανέφερε ότι απαιτείται ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το
θέµα  των  ασθενειών,  όπως  π.χ.  η  ελονοσία,  που  υπάρχει  πληροφόρηση  ότι  έχουν
διαγνωστεί και σχετικά µε τον τρόπο που αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. Τελειώνοντας ο κ.
Πράτανος είπε ότι απαιτούνται λεπτοί χειρισµοί εκ µέρους των υπευθύνων σχετικά µε την
ενηµέρωση  των  πολιτών  και  ότι  ο  ∆ήµος  Θέρµης  έχει  διαπαραταξιακή  Επιτροπή  που
δηµιουργήθηκε ειδικά για το προσφυγικό, µε την οποία µπορεί να συνεργάζεται η πολιτεία.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Θεοφάνη Καρκατζούνη, ∆.Σ., επικεφαλής
της Παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση Θέρµης», ο οποίος είπε ότι το προσφυγικό δεν είναι
φυσικό  φαινόµενο,  αλλά  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  οι  µεγάλες  ιµπεριαλιστικές  δυνάµεις
επιθυµούν να ελέγξουν τις περιοχές από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες. Επισήµανε ότι η
Παράταξή του έχει σοβαρές επιφυλάξεις για τις ενέργειες και τον τρόπο αντιµετώπισης το
ζητήµατος από εδώ και πέρα, τονίζοντας ότι τον χειµώνα οι συνθήκες διαβίωσης θα είναι
δυσκολότερες στον παντελώς ακατάλληλο χώρο του Κορδογιάννη. Κατέθεσε την άποψη ότι
όλη η διαχείριση του ζητήµατος πρέπει να γίνεται από το Υπουργείο και να µην εµπλέκονται
οι  Μ.Κ.Ο.  και  έθεσε  τα  µεγάλα  ζητήµατα  της  κοινωνικής  ένταξης  και  της  ανθρώπινης
διαβίωσης των φιλοξενουµένων. Αναφορικά µε το θέµα της εκπαίδευσης, ο κ. Καρκατζούνης
είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται µαθήµατα στις αποθήκες και πρέπει τα παιδιά αυτά να
φοιτήσουν  στα  τµήµατα  υποδοχής  έχοντας  κάνει  όλους  τους  εµβολιασµούς  και  τις
απαραίτητες εξετάσεις. Αναφορικά µε το θέµα της περίθαλψης ανέφερε ότι το Κέντρο Υγείας
Θέρµης δεν έχει τα απαραίτητα µέσα για να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες που θα
δηµιουργηθούν και πρέπει να διεκδικηθούν πόροι και προσωπικό. Τελειώνοντας τόνισε ότι οι
έλληνες εργαζόµενοι, παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, στέκονται αλληλέγγυοι προς
τους πρόσφυγες και το ίδιο θα συνεχίσει και η Παράταξη που εκπροσωπεί.

Ο  κ.  ∆ηµήτριος  Βλαχοµήτρος,  ∆.Σ.,  επικεφαλής  της  Παράταξης  «Μέτωπο  Ρήξης  και
Ανατροπής»  πήρε  στη  συνέχεια  τον  λόγο και  είπε  ότι  η  Παράταξή  του διαφωνεί  µε  την
προγραµµατιζόµενη αναβάθµιση του κέντρου φιλοξενίας στις αποθήκες Κορδογιάννη, και ότι
πρέπει να υπάρξει κατανοµή του πληθυσµού σε άλλους ∆ήµους της χώρας αλλά και της
ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επισήµανε επίσης ότι δεν πρέπει να επιρρίπτει ο ένας ευθύνες
στον άλλο, όπως γίνεται µε τους ∆ήµους και την πολιτεία, αλλά ο µόνος τρόπος για να λυθεί
το προσφυγικό ζήτηµα είναι να σταµατήσει ο πόλεµος. Τελειώνοντας ο κ. Βλαχοµήτρος είπε
ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει να παρέµβει δυναµικά αν δεν τηρηθούν οι
όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει κατά καιρούς σε σχέση µε την ισόρροπη κατανοµή
και τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Απόστολο Τσολάκη, που είπε
ότι  η  κεντρική  διοίκηση  σχεδιάζει  χωρίς  να  διαβουλευτεί  µε  την  τοπική  Αρχή.  Ανέπτυξε
συνοπτικά  το  ιστορικό  της  δηµιουργίας  του  κέντρου  φιλοξενίας  στην  περιοχή  του ∆ήµου
Θέρµης, και τόνισε τη θετική και σοβαρή στάση που κράτησε η δηµοτική Αρχή όλη αυτή την
περίοδο, προσπαθώντας να συνδράµει στην επίλυση του προβλήµατος, πάντα µε απούσα
την πολιτεία στο ζήτηµα της ενηµέρωσης και της διαβούλευσης. Στη συνέχεια ο κ. Τσολάκης
είπε ότι ο ∆ήµος ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα από την πολιτεία, η οποία
δεν ανταποκρίθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Τελειώνοντας ο κ. Τσολάκης πρότεινε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει µία σειρά αποφάσεων και συγκεκριµένα: (α) να καταθέσει τη
διαφωνία του για την ανυπαρξία γεωγραφικής ισόρροπης κατανοµής των προσφύγων στη
χώρα,  στον νοµό Θεσσαλονίκης  και  στην ανατολική Θεσσαλονίκη,  (β)  να επισηµάνει  την
ακαταλληλότητα  του  χώρου  και  των  εγκαταστάσεων  των  αποθηκών  Κορδογιάννη  για
δηµιουργία δοµής µακράς διάρκειας, εξαιτίας της θέσης του επί εθνικού οδικού δικτύου και
εξαιτίας  της ίδιας της κτιριακής υποδοµής,  (γ)  να ζητήσει  να µη δαπανώνται χρήµατα σε
ιδιωτικό  χώρο,  αλλά  να  εξευρεθούν  δηµόσιοι  ή  δηµοτικοί  χώροι  για  τη  δηµιουργία  του
κέντρου φιλοξενίας µακράς διάρκειας, (δ) να ζητήσει να αλλάξει η απόφαση της πολιτείας
σχετικά µε την κατάργηση του αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών, και (ε) να γίνει σοβαρός
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διάλογος και προγραµµατισµός για το θέµα της εκπαίδευσης και να δοθούν λύσεις που να µη
δηµιουργούν κοινωνική αναστάτωση και αντίδραση.

Η ∆.Σ. κ. Άννα Μίχου πήρε τον λόγο στη συνέχεια και είπε ότι δεν καταλαβαίνει τον λόγο για τον
οποίο γίνονται επενδύσεις σε ιδιωτικό χώρο ενώ θα µπορούσε, µε τη βοήθεια της δηµοτικής
Αρχής να βρεθεί δηµόσιος ή δηµοτικός χώρος για την ανάπτυξη της δοµής µακράς διάρκειας.
Στηλίτευσε  την  εκπροσώπηση  της  Κυβέρνησης  µε  ένα  µόνο  άτοµο  στη  συνεδρίαση  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ενώ προσκλήθηκαν τέσσερα Υπουργεία,  αναφέροντας ότι  ο  ∆ήµος
Θέρµης έχει προσφέρει τόσα πολλά για το προσφυγικό ζήτηµα. Τελειώνοντας η κ. Μίχου είπε
ότι σε σχέση µε την εκπαίδευση µπορεί να βρεθεί λύση προς όφελος των προσφύγων, αλλά
και σε ισορροπία µε τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ∆.Σ. κ. Γιάννης Ιωσηφίδης είπε ότι θα ήταν ευκτέο να µπορεί να κάνει άµεση διαβούλευση µε
τους πολίτες η πολιτεία, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Αναφορικά µε το ζήτηµα της εκπαίδευσης
τόνισε ότι η διαβούλευση που θα γίνει, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, µπορεί
να έχει ως αποτέλεσµα τον σωστό σχεδιασµό, µε τη βοήθεια και του ∆ήµου µε προτάσεις.

Ο ∆.Σ. κ. Χρήστος Σαραφιανός, παίρνοντας τον λόγο, είπε το πρόβληµα έχει πάρει µεγάλες
διαστάσεις επειδή δεν υλοποιήθηκαν όσα εξαρχής είχε εξαγγείλει η πολιτεία, µε αποτέλεσµα
αυτά που µεταφέρθηκαν στους πολίτες από τη δηµοτική Αρχή διαψεύσθηκαν. Αναφορικά µε
την ασφάλεια της περιοχής είπε ότι από την αρχή του καλοκαιριού ζητήθηκε ένα περιπολικό
και  ενίσχυση του αριθµού των αστυνοµικών και  αυτό δεν έγινε.  Επίσης ότι  η  κατασκευή
τοιχίου κατά µήκος της εθνικής οδού δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας.
Τόνισε την ανάγκη για ισόρροπη κατανοµή των προσφύγων, διασφάλιση αξιοπρεπών όρων
διαβίωσης και µείωση του αριθµού των φιλοξενουµένων.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο αντιδήµαρχος κ. Βασίλης Μουστάκας, που είπε ότι πρέπει να
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για να υπάρξει ηρεµία στην περιοχή.

Η ∆.Σ.  κ.  Ευγενία  Αγοραστούδη είπε  ότι  ο  πόλεµος που αποτελεί  γενεσιουργό αιτία  του
προσφυγικού δεν έχει  σταµατήσει και ότι κατά τη γνώµη της πρέπει το κέντρο φιλοξενίας
µακράς διάρκειας να µη γίνει γκέτο, αλλά οι πρόσφυγες να ενσωµατωθούν στην κοινωνία.
Είπε ότι η συµβίωση µε τους πρόσφυγες µπορεί να είναι δύσκολη αλλά όχι αδύνατη και ότι η
κοινωνία και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε οι άνθρωποι
αυτοί να περάσουν τον χειµώνα µε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε ότι η
συζήτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν έχει αντικείµενο τον πόλεµο στη Συρία, αλλά τη
λειτουργία  της  δοµής  φιλοξενίας  που  δηµιουργήθηκε  στην  περιοχή  του  ∆ήµου  και  τη
µετατροπή της σε µακράς διάρκειας, όπως προγραµµατίζει η πολιτεία, σχεδιασµός για τον
οποίο ο ίδιος διαφωνεί. Επισήµανε ότι ο ∆ήµος Θέρµης εξαρχής έκανε κάθε προσπάθεια να
συµβάλει  στην  αντιµετώπιση  του  προσφυγικού,  αλλά  η  πολιτική  και  οι  ενέργειες  της
κυβέρνησης ήταν διαφορετικές. Ο ∆ήµος Θέρµης πρότεινε άλλους χώρους για τη δηµιουργία
της δοµής αλλά δεν συµφώνησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και  το ΤΑΙΠΕ∆.  Αν είχαν
επιλεγεί  οι  χώροι  που  πρότεινε  ο  ∆ήµος  σε  δηµόσιες  εκτάσεις,  οι  όποιες  υποδοµές  θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µετά την αποχώρηση των προσφύγων, για ανάγκες της
κοινωνίας.  Ζήτησε  από  τον  εκπρόσωπο  του  Υπουργείου  να  διασφαλιστούν  ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης στη δοµή µακράς διάρκειας που προγραµµατίζεται από την Κυβέρνηση.
Επίσης ζήτησε την ενίσχυση της αστυνοµικής δύναµης λόγω των πρόσθετων αναγκών που
έχουν δηµιουργηθεί. Τελειώνοντας ο ∆ήµαρχος είπε ότι είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι η
χώρα  καταβάλλει  τεράστιες  προσπάθειες  για  να  αντιµετωπίσει  τα  προβλήµατα  των
προσφύγων, ενώ βρίσκεται σε µεγάλη οικονοµική κρίση.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω η  Πρόεδρος  είπε  ότι  το  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  ήταν
ενηµέρωση και για τον λόγο αυτό προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των αρµόδιων Υπουργείων
και ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα λάβει αποφάσεις στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του,
οπότε θα τεθεί και πάλι το θέµα προς συζήτηση.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του ∆ηµάρχου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόµενη συνεδρίασή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 341/2016.

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 ΑΘΗΝΑ
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