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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθµ. 21/12-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 355/2016 ΘΕΜΑ:  «Λήψη  απόφασης  σχετικά  µε
την  απόφαση  της  Κυβέρνησης  για
αναβάθµιση  της  δοµής  προσφύγων
στις  αποθήκες  Κορδογιάννη  από
προσωρινή σε µακράς διάρκειας»

Στα  Βασιλικά  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Βασιλικών  σήµερα  την  12η-09-2016  ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την
υπ αριθµ. 30390/08-09-2016 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  26  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

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

1 Ακριτίδου Μαρία

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Βογιατζής ∆ηµήτριος

4 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κεφαλάς Ανέστης

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Μπίκος Κωνσταντίνος

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Πονερίδης Παναγιώτης

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Τριανταφυλλίδου  Ιωάννα  προσήλθε
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος.

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή

9 Γκιζάρης Στέργιος

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός
11 Ιωσηφίδης Ιωάννης

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος

13 Καρκατζίνος Νικόλαος 

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος

16 Κοντοπίδης Γεώργιος

17 Λαγός Νικόλαος

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)

19 Μουστάκας Βασίλειος

20 Πράτανος Απόστολος  
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21 Σαµαράς Σωκράτης

22 Σαραφιανός Χρήστος 

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

24 Τσολάκης Απόστολος

25 Χρυσοχόου Παύλος

26 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  Αντιδήµαρχο  κ.
Απόστολο Τσολάκη, ο οποίος  εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε βάση τη συζήτηση
που  διεξήχθη  κατά  τη  συνεδρίαση  της  7.9.2016,  την  ενηµέρωση  που  έγινε  από  τον
εκπρόσωπο  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  κ.  Ιωσήφ  Αλεξανδρίδη  προς  το
∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  καθώς  και  συγκεράζοντας  τις  θέσεις  και  προτάσεις  των  ∆ηµοτικών
Συµβούλων, να αποφασίσουν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης:

Α. Επιβεβαιώνει  το  περιεχόµενο  των  προηγούµενων  αποφάσεών  του  σχετικά  µε  τη
διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος.

Β. Εκφράζει  τις  αντιρρήσεις  του  σχετικά  µε  τη  µετατροπή  του  Κέντρου  φιλοξενίας  στις
αποθήκες  Κορδογιάννη  από  προσωρινής  σε  µακράς  διάρκειας,  παρά  τις  δηµόσιες
δεσµεύσεις  των  εκπροσώπων  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  περί
τερµατισµού της λειτουργίας του µετά τις 15.9.2016.

Γ. Επιµένει  στην  ανάγκη  εγκατάστασης  προσφύγων  σε  µόνιµες  δοµές  σε  δηµόσιους  ή
δηµοτικούς  χώρους,  ώστε  µετά  την  αναχώρησή  τους  να  χρησιµοποιηθούν  προς
όφελος των πολιτών.

∆. Επιβεβαιώνει τη θέση του για αποδοχή φιλοξενίας προσφύγων εντός των διοικητικών
ορίων του ∆ήµου Θέρµης µε τις προϋποθέσεις: (α) γεωγραφικής ισόρροπης κατανοµής
των  προσφύγων  στο  σύνολο  της  χώρας  και  στον  µεγαλύτερο  δυνατόν  αριθµό  των
∆ήµων αυτής, (β) ισόρροπης  κατανοµής  στον νοµό  Θεσσαλονίκης  και,  τοπικά, στην
ανατολική  Θεσσαλονίκη,  και  (γ)  µικρών  και  διαχειρίσιµων  µεγεθών  πληθυσµού
φιλοξενουµένων.

Ε. Επισηµαίνει,  µε  δεδοµένη  την  εµπειρία  των  συνθηκών  διαβίωσης  στο  Κέντρο
φιλοξενίας στις αποθήκες Κορδογιάννη, την ανάγκη δηµιουργίας των καταλληλότερων
κατά  το  δυνατόν  υποδοµών,  µε  σκοπό  αφενός  την  ανθρώπινη  διαβίωση  των
προσφύγων και αφετέρου την εξάλειψη των αιτίων δηµιουργίας προβληµάτων.

ΣΤ. Εκφράζει  έντονες  επιφυλάξεις  για  την  καταλληλότητα  του  χώρου  των  αποθηκών
Κορδογιάννη  για  τη  διαβίωση  ανθρώπων,  αφού  όποια  µέτρα  και  αν  ληφθούν  θα
παραµείνουν τα προβλήµατα δηµιουργίας υποδοµών για ανθρώπινη διαβίωση και για
αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Ζ. ∆ιαφωνεί  µε  τον  ρόλο  Μ.Κ.Ο.  στη  διαχείριση  του  προσφυγικού  και  εισηγείται  την
παρέµβαση της Κυβέρνησης προς τα Όργανα της Ε.Ε. για την ανάθεση της διαχείρισης
του προσφυγικού στα θεσµικά Όργανα του ελληνικού κράτους.

Η.  Ζητά την αναστολή της απόφασης κατάργησης του Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών,
τουλάχιστον για όσο διάστηµα θα υφίσταται το Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και την
περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής.

Θ. Θεωρεί  ότι  για  την  υλοποίηση  των  εξαγγελιών  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  την
εκπαίδευση των προσφυγόπουλων πρέπει να προηγείται συνεννόηση και συναίνεση
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του ∆ήµου Θέρµης και των εµπλεκόµενων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, για
να αποφευχθεί ενδεχόµενη αναστάτωση και αντίδραση.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Απόστολο Πράτανο, ∆.Σ., επικεφαλής της
Παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης», ο οποίος είπε συµφωνεί καταρχήν µε τις
προτάσεις  του  αντιδηµάρχου  σχετικά  µε  την  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και
εξέφρασε προβληµατισµό για κάποιες εκφράσεις του κειµένου.

Ο  κ.  Θεοφάνης  Καρκατζούνης,  ∆.Σ.,  επικεφαλής  της  Παράταξης  «Λαϊκή  συσπείρωση
Θέρµης», πήρε στη συνέχεια  τον λόγο και είπε ότι συµφωνεί µε το µεγαλύτερο µέρος της
εισήγησης του Αντιδηµάρχου, µε τις εξής επισηµάνσεις: (α) πρέπει να εκφραστεί πιο έντονα
η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την επιλογή που του
άθλιου ιδιωτικού χώρου για τη λειτουργία και τη µετατροπή του κέντρου σε µακράς διάρκειας,
(β)  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  πρέπει  να  απαιτήσει  επαρκή  αστυνόµευση  στην  περιοχή  και
διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των δηµοτών, κάτι που υπονοµεύεται και από την
κατάργηση του Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών, και (γ) η ένταξη των προσφυγόπουλων
στην εκπαίδευση πρέπει να διασφαλιστεί µε αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας, µε εκµάθηση
της  γλώσσας  την  πρώτη  χρονιά  και  µε  τµήµατα  υποδοχής  την  οµαλή  ένταξή  τους  στα
σχολεία την επόµενη. Η προοπτική  αυτή πρέπει να συνδυαστεί µε τη διεκδίκηση πλήρους
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των παιδιών, µε εµβολιασµούς κ.λπ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Βλαχοµήτρο, ∆.Σ., επικεφαλής
της Παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» που είπε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση του
Αντιδηµάρχου, και προτείνει την προσθήκη µίας τελευταίας παραγράφου, η οποία να έχει το
περιεχόµενο  ότι  αν  τα  βασικά  ζητήµατα  σίτισης,  υγείας,  εκπαίδευσης  και  διασποράς  των
προσφύγων  του  καµπ  Βασιλικών  στους  ∆ήµους  της  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης  δεν
ικανοποιηθούν, τότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα λάβει απόφαση να αντιδράσει µε δυναµικές
κινητοποιήσεις,  σε  συνεργασία  και  µε  άλλους  ∆ήµους  που  έχουν  τα  ίδια  προβλήµατα,  µε
τους φορείς εκπροσώπησης της Τ.Α., µε τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία.

Η κ. Ευγενία  Αγοραστούδη, ∆.Σ. είπε  ότι σαφώς υπάρχει ενόχληση από το γεγονός  ότι η
δοµή δεν κλείνει τον Σεπτέµβριο, οι εξηγήσεις όµως που δόθηκαν από τον συνεργάτη του
Υπουργού κ. Ι. Αλεξανδρίδη επαρκούν ώστε να συµφωνήσει µε την πρόταση για αλλαγή της
δοµής  σε  προσωρινή  µακράς  διάρκειας.  Επίσης,  βάσει  των  λεγοµένων  του  ίδιου  του
∆ηµάρχου παρουσία του κ. Ι. Αλεξανδρίδη στο προηγούµενο ∆.Σ., ζήτησε από τον ∆ήµαρχο
να  βοηθήσει ώστε να  βρεθούν χώροι στους  όµορους  ∆ήµους  για  να  υπάρξει η  ισόρροπη
κατανοµή του  πληθυσµού των φιλοξενουµένων.  Τέλος είπε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση
του  Αντιδηµάρχου  σχετικά  µε  τη  λειτουργία  των Μ.Κ.Ο.,  αλλά  διαφωνεί µε  την ζητούµενη
συναίνεση  του  ∆ήµου  σχετικά  µε  το  ζήτηµα  της  εκπαίδευσης  των  προσφυγόπουλων,
λέγοντας ότι τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο, δεδοµένου ότι αρκετά από αυτά έχουν
µείνει εκτός δοµών πολλά χρόνια, και να έρθουν σε επαφή µε την κουλτούρα µας και την
κοινωνία  µας  την  ίδια  που  θα  βοηθήσει  στην  καλύτερη  ενσωµάτωσή  τους,  έτσι  ώστε  να
αποφευχθούν φαινόµενα που ταλανίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Γιάννης Ιωσηφίδης, ∆.Σ. είπε ότι συµφωνεί µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου σχετικά
µε την έκφραση δυσαρέσκειας του ∆Σ για την αθέτηση της δέσµευσης των συνεργατών του
κ.  Μουζάλα  περί  αποµάκρυνσης  της  δοµής  φιλοξενίας  τον  Σεπτέµβριο  και  θεωρεί  ότι:  α)
καλώς µετατρέπεται η υπάρχουσα προσωρινή δοµή φιλοξενίας σε µακράς διάρκειας από τη
στιγµή  που  δεν  έχει  εντοπιστεί  καταλληλότερος  χώρος,  β)  οι  απαιτήσεις  µας  πρέπει  να
εστιαστούν  σε  δύο  σηµεία:  i)  η  καταλληλότητα  της  νέας  δοµής  προκειµένου  να
εξασφαλιστούν  ανθρώπινες  συνθήκες  υγιεινής  και  διαβίωσης  να  κριθεί  από  αρµόδιους
φορείς  (ΤΕΕ,  ΚΕΕΛΠΝΟ  κ.λπ.),  ii)  στη  νέα  δοµή  να  δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά
πιστοποιηµένες  Μ.Κ.Ο.,  γ)  πρέπει  να  τονιστεί  πως  απαιτείται  σωστή  και  ενισχυµένη
αστυνόµευση, ακόµη κι αν καταργηθεί το Αστυνοµικό Τµήµα Βασιλικών, και (δ) για το θέµα
της εκπαίδευσης των παιδιών θα πρέπει το σχέδιο που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας
να  υλοποιηθεί  µε  τη  συνεργασία  του  ∆ήµου  και  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας,  ώστε  να
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη ∆.Σ. κ. Άννα Μίχου, η οποία είπε ότι έχει µόνο
µία  παρατήρηση  στην  εισήγηση  του  αντιδηµάρχου  και  ειδικότερα  στο  σηµείο  που  αφορά
στην  εκπαίδευση  και  συγκεκριµένα,  να  γίνει  αναδιατύπωση  ως  εξής:  «…  να  προηγηθεί
συνεννόηση  µε  τον  ∆ήµο  Θέρµης  και  τους  εµπλεκόµενους  φορείς  της  εκπαιδευτικής
κοινότητας, προκειµένου να επιτευχθεί δηµιουργική συναίνεση».

Ο ∆.Σ.  κ.  Χρήστος  Σαραφιανός,  παίρνοντας  τον  λόγο,  είπε  ότι  καταρχήν  συµφωνεί  µε  το
πνεύµα  του  κειµένου,  και εκφράζει τη γνώµη ότι θα ήταν σκόπιµο να  γίνουν  δύο αλλαγές
σχετικά µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και συγκεκριµένα: (α) στην πρώτη παράγραφο η
λέξη  «αντιρρήσεις»  να  έπρεπε  να  αντικατασταθεί  µε  τη  λέξη  «δυσαρέσκεια»  και  (β)  να
αφαιρεθεί  η  λέξη  «συναίνεση»  από  την  παράγραφο  που  αφορά  στην  εκπαίδευση  των
προσφυγόπουλων.

Στη συνέχεια, µετά από διαλογική συζήτηση επί των διατυπώσεων και το περιεχόµενο της
πρότασης του Αντιδηµάρχου κ. Απόστολου Τσολάκη, η Πρόεδρος του έδωσε λόγο και αυτός
πρότεινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τα ακόλουθα:

Α. Επιβεβαιώνει  το  περιεχόµενο  προηγούµενων  αποφάσεών  του  σε  σχέση  µε  τη
διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος γενικά στη χώρα και ειδικότερα στην περιοχή
του  ∆ήµου  Θέρµης.  Θα  συµβάλει  στην  εξεύρεση  λύσεων  στο  εθνικό  ζήτηµα,  µε
προτεραιότητα στη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε
δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους.

Β. ∆ιαφωνεί µε τη διατήρηση και µετατροπή από προσωρινού σε µακράς διαρκείας του
Κέντρου  φιλοξενίας  στις  αποθήκες  Κορδογιάννη,  που  γίνεται  παρά  τις  δηµόσιες
δεσµεύσεις όλων των αρµοδίων εκπροσώπων της Κυβέρνησης ότι το Κέντρο αυτό θα
ήταν προσωρινό και θα λειτουργούσε έως τις 15.9.2016, για τους ακόλουθους λόγους:
1. Παραβιάζονται  οι  βασικές  Αρχές  που  έθεσε  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µε

προηγούµενες αποφάσεις του περί: α) γεωγραφικής ισόρροπης κατανοµής των
προσφύγων  στο  σύνολο  της  χώρας  και  στον  µεγαλύτερο  δυνατό  αριθµό  των
∆ήµων αυτής, β) ισόρροπης κατανοµής ευρύτερα στον νοµό Θεσσαλονίκης και
στην ανατολική Θεσσαλονίκη ειδικότερα, γ) φιλοξενίας µικρών και διαχειρίσιµων
µεγεθών πληθυσµού.

2. Ο χώρος είναι ακατάλληλος για την ανάπτυξη  δοµών στέγασης ανθρώπων και
δράσεων, είτε µε τη σηµερινή του µορφή είτε µε βάση τα σχέδια του Υπουργείου
για  εγκατάσταση  µεγάλου  αριθµού  οικίσκων,  αφού  ο  αριθµός  των
φιλοξενουµένων  είναι  και  θα  παραµείνει  µεγάλος,  δεδοµένο  που  απαιτεί:  α)
ιδιαίτερες  υποδοµές,  διαµόρφωση  συνθηκών  υγιεινής  διαβίωσης  (ύδρευση,
αποχέτευση, πυκνότητα των οικίσκων κ.λπ.), και β) ενίσχυση των µέτρων οδικής
ασφάλειας, αφού ο χώρος βρίσκεται επί του εθνικού οδικού δικτύου, µε µεγάλο
µέγεθος  κυκλοφοριακού  φόρτου,  υψηλό  ποσοστό  βαριάς  κυκλοφορίας,  υψηλές
ταχύτητες,  και  η  κατασκευή  τοιχίου  κατά  µήκος  της  οδικής  αρτηρίας,  όπως
σχεδιάζει το Υπουργείο, δεν είναι δυνατόν να µειώσει την επικινδυνότητα αυτής.

3. ∆απανώνται  µεγάλα  χρηµατικά  ποσά  που  διαχειρίζονται  µε  αµφισβητούµενο
τρόπο,  µη  κρατικοί  φορείς,  κυρίως  Μ.Κ.Ο.,  σε  ιδιωτικό  χώρο,  ενώ  υπάρχουν
δηµόσια  και  δηµοτικά  ακίνητα  εντός  των  ορίων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  αλλά  και
στους  όµορους  ∆ήµους,  που  προσφέρονται  για  δηµιουργία  δοµών  µακράς
διάρκειας µε εγκατάσταση προκατασκευασµένων οικίσκων και αιθουσών.

Γ. Ζητά  ενίσχυση  των  µέτρων  αστυνόµευσης  για  την  προστασία  της  ζωής  και  της
περιουσίας  των  κατοίκων  και  τη  δηµιουργία  κλίµατος  ασφάλειας  σ’  αυτούς,  πράγµα
που  υπονοµεύεται  µε  την  πρόσφατη  απόφαση  της  πολιτείας  για  κατάργηση  του
Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών.

∆. Θεωρεί  ότι  για  την  υλοποίηση  των  εξαγγελιών  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  την
εκπαίδευση  των  προσφυγόπουλων  πρέπει  να  προηγηθεί  συνεννόηση,  ώστε  να
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υπάρξει  συναίνεση  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  των  εµπλεκοµένων  φορέων  της
εκπαιδευτικής  κοινότητας.  Επιφυλάσσεται  για  τη  λήψη  νέων  αποφάσεων  επί  του
θέµατος, ανάλογα µε τη διαχείριση αυτού από το Υπουργείο Παιδείας.

Ε. Να  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  τις  συνθήκες  παραµονής  και  διαβίωσης  των
προσφύγων, σε συνεργασία µε άλλους ∆ήµους που έχουν τα ίδια προβλήµατα και τους
συλλογικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
δεν  τηρούνται  βασικές  αρχές  της  ανθρώπινης  διαβίωσης,  να  οργανώσει  συλλογικά
µέτρα αντίδρασης, η µορφή των οποίων θα αποφασιστεί από κοινού.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος ζήτησε από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από όλες τις προσπάθειες που έγιναν στις δύο συνεδριάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σύγκλιση στις απόψεις, να καταλήξει σε οµόφωνη απόφαση,
προκειµένου  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  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την
εισήγηση του Αντιδηµάρχου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία

Α. Επιβεβαιώνει  το  περιεχόµενο  προηγούµενων  αποφάσεών  του  σε  σχέση  µε  τη
διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος γενικά στη χώρα και ειδικότερα στην περιοχή
του  ∆ήµου  Θέρµης.  Θα  συµβάλει  στην  εξεύρεση  λύσεων  στο  εθνικό  ζήτηµα,  µε
προτεραιότητα στη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε
δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους.

Β. ∆ιαφωνεί µε τη διατήρηση και µετατροπή από προσωρινού σε µακράς διαρκείας του
Κέντρου  φιλοξενίας  στις  αποθήκες  Κορδογιάννη,  που  γίνεται  παρά  τις  δηµόσιες
δεσµεύσεις όλων των αρµοδίων εκπροσώπων της Κυβέρνησης ότι το Κέντρο αυτό θα
ήταν προσωρινό και θα λειτουργούσε έως τις 15.9.2016, για τους ακόλουθους λόγους:
1. Παραβιάζονται  οι  βασικές  Αρχές  που  έθεσε  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µε

προηγούµενες αποφάσεις του περί: α) γεωγραφικής ισόρροπης κατανοµής των
προσφύγων  στο  σύνολο  της  χώρας  και  στον  µεγαλύτερο  δυνατό  αριθµό  των
∆ήµων αυτής, β) ισόρροπης κατανοµής ευρύτερα στον νοµό Θεσσαλονίκης και
στην ανατολική Θεσσαλονίκη ειδικότερα, γ) φιλοξενίας µικρών και διαχειρίσιµων
µεγεθών πληθυσµού.

2. Ο χώρος είναι ακατάλληλος για την ανάπτυξη  δοµών στέγασης ανθρώπων και
δράσεων, είτε µε τη σηµερινή του µορφή είτε µε βάση τα σχέδια του Υπουργείου
για  εγκατάσταση  µεγάλου  αριθµού  οικίσκων,  αφού  ο  αριθµός  των
φιλοξενουµένων  είναι  και  θα  παραµείνει  µεγάλος,  δεδοµένο  που  απαιτεί:  α)
ιδιαίτερες  υποδοµές,  διαµόρφωση  συνθηκών  υγιεινής  διαβίωσης  (ύδρευση,
αποχέτευση, πυκνότητα των οικίσκων κ.λπ.), και β) ενίσχυση των µέτρων οδικής
ασφάλειας, αφού ο χώρος βρίσκεται επί του εθνικού οδικού δικτύου, µε µεγάλο
µέγεθος  κυκλοφοριακού  φόρτου,  υψηλό  ποσοστό  βαριάς  κυκλοφορίας,  υψηλές
ταχύτητες,  και  η  κατασκευή  τοιχίου  κατά  µήκος  της  οδικής  αρτηρίας,  όπως
σχεδιάζει το Υπουργείο, δεν είναι δυνατόν να µειώσει την επικινδυνότητα αυτής.

3. ∆απανώνται  µεγάλα  χρηµατικά  ποσά  που  διαχειρίζονται  µε  αµφισβητούµενο
τρόπο,  µη  κρατικοί  φορείς,  κυρίως  Μ.Κ.Ο.,  σε  ιδιωτικό  χώρο,  ενώ  υπάρχουν
δηµόσια  και  δηµοτικά  ακίνητα  εντός  των  ορίων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  αλλά  και
στους  όµορους  ∆ήµους,  που  προσφέρονται  για  δηµιουργία  δοµών  µακράς
διάρκειας µε εγκατάσταση προκατασκευασµένων οικίσκων και αιθουσών.
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Γ. Ζητά  ενίσχυση  των  µέτρων  αστυνόµευσης  για  την  προστασία  της  ζωής  και  της
περιουσίας  των  κατοίκων  και  τη  δηµιουργία  κλίµατος  ασφάλειας  σ’  αυτούς,  πράγµα
που  υπονοµεύεται  µε  την  πρόσφατη  απόφαση  της  πολιτείας  για  κατάργηση  του
Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικών.

∆. Θεωρεί  ότι  για  την  υλοποίηση  των  εξαγγελιών  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  την
εκπαίδευση  των  προσφυγόπουλων  πρέπει  να  προηγηθεί  συνεννόηση,  ώστε  να
υπάρξει  συναίνεση  του  ∆ήµου  Θέρµης  και  των  εµπλεκοµένων  φορέων  της
εκπαιδευτικής  κοινότητας.  Επιφυλάσσεται  για  τη  λήψη  νέων  αποφάσεων  επί  του
θέµατος, ανάλογα µε τη διαχείριση αυτού από το Υπουργείο Παιδείας.

Ε. Να  παρακολουθεί  και  αξιολογεί  τις  συνθήκες  παραµονής  και  διαβίωσης  των
προσφύγων, σε συνεργασία µε άλλους ∆ήµους που έχουν τα ίδια προβλήµατα και τους
συλλογικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
δεν  τηρούνται  βασικές  αρχές  της  ανθρώπινης  διαβίωσης,  να  οργανώσει  συλλογικά
µέτρα αντίδρασης, η µορφή των οποίων θα αποφασιστεί από κοινού.

Μειοψήφισαν οι ∆.Σ. ως εξής:

- Κατά ψήφισαν ο κ. Ιωάννης Ιωσηφίδης και η κ. Ευγενία Αγοραστούδη

- Λευκό ψήφισαν ο κ. Χρήστος Σαραφιανός, κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και κ. Όλγα
Χρυσοστοµίδου-Σαµαρά.

- Απείχε της ψηφοφορίας ο ∆.Σ. κ. Απόστολος Πράτανος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 355/2016.

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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