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Από το πρακτικό της 8/9-6-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 118/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ψήφισμα για τη συνέχιση της στέγασης των χιλιάδων προσφύγων στις
δομές φιλοξενίας που βρίσκονται
Σήμερα, 9-6-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης το
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 11966/5-6-2020 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αλεξιάδου Ιωάννας, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019
καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα
ένας (41) μέλη, συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Ζάχαρης Ηλίας
1. Αλεξιάδου Ιωάννα
23. Καλλινικίδης Νικόλαος
2. Απατσίδης Δημήτριος
24. Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
3. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
25. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
26. Πάππου Μιχαήλ
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
27. Ζησάκος Χρήστος
6. Γκατζές Στέλιος
28. Ακριτίδης Δημήτριος
7. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
29. Σαγινίδης Αναστάσιος
8. Καγιαμπίνη Ειρήνη
30. Βέλλης Χαράλαμπος
9. Συμεωνίδης Απόστολος
31. Σταματίου Χρήστος
10. Κυζιρίδης Θεόδωρος
32. Λαθήρας Ιωάννης
11. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
33. Κυπραίου Μαρία
12. Τερζίδου Αλεξάνδρα
13. Τσακιρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
14. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
15. Ασβεστά Σοφία
2. Ανδριανίδου Σοφία
16. Καλτσίκας Αθανάσιος
3. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
17. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
18. Παπάζογλου
(Πενλόγλου)
5. Μπαμπούλας Κωνσταντίνος
Απόστολος
6. Ασβεστάς Βασίλειος
19. Καδίκας Αθανάσιος
7. Τσιγκιρλιώτης Παναγιώτης
20. Ζαρίφης Ιωάννης
8. Μασλαρινός Δημήτριος
21. Βαρσάμης Νικόλαος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4555/2018, ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης
Συμεών.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών κα Αυγερινού Ειρήνη,
Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Κοινότητας Πεύκων κα Αμοιρίδου Κυριακή,
Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρήθηκαν από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
Αποφασίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας
διάταξης με 30 ψήφους υπέρ και 3 ψήφους κατά. Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ζάχαρης
Ηλίας, Καλλινικίδης Νικόλαος και Τελιορίδου Νικολέττα.
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2ο έκτακτο, 1ο έκτακτο, 1o, 2o, 3o, 4o,
5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 18o, 19o και 17o θέμα
ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου
κ.κ. Σαουλίδης Αντώνιος και Ανδριανίδου Σοφία.

θέματος

προσήλθαν

οι

Δ.Σ.

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δ.Σ.
κ. Μασλαρινός Δημήτριος και αποχώρησε η Δ.Σ. κα Τελιορίδου Νικολέττα.
Μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ.
κ. Καλλινικίδης Νικόλαος.
Πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Σαουλίδης Αντώνιος και Απατσίδης Δημήτριος.
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα: Ψήφισμα

για τη συνέχιση της στέγασης των χιλιάδων προσφύγων στις δομές φιλοξενίας που
βρίσκονται, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο ψηφίσματος του Δ.Σ.
κ. Βέλλη Χαράλαμπου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα
μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν 2) το σχέδιο ψηφίσματος που έθεσε ο Δ.Σ. κος Βέλλης
Χαράλαμπος, 3) τις προτάσεις – τροποποιήσεις που κατατέθηκαν και 4) τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
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Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
για τη συνέχιση της στέγασης των χιλιάδων προσφύγων στις δομές
φιλοξενίας που βρίσκονται
Να συνεχιστεί η στέγαση των χιλιάδων προσφύγων στις δομές φιλοξενίας
που βρίσκονται.
H κυβέρνηση της NΔ, εφαρμόζοντας την προηγούμενη νομοθεσία και μάλιστα
αυστηροποιώντας την, προχωρά στην απαράδεκτη εκδίωξη χιλιάδων –11.000 έως
15.000– προσφύγων, μεταξύ αυτών οικογενειών και παιδιών, από δομές φιλοξενίας
αλλά και από διαμερίσματα σχετικών προγραμμάτων.
Στη λογική της αποσυμφόρησης των νησιών, που απαιτείται να συντελεστεί με
σοβαρότητα και σχεδιασμό, η κυβερνητική πολιτική προσθέτει ένα νέο πρόβλημα, και
μάλιστα βαθιά κοινωνικό, καταδικάζοντας τους αιτούντες άσυλο σε ένα καθεστώς
κοινωνικού αποκλεισμού. Δημιουργεί επιπρόσθετα εικόνες εξαθλίωσης, ανέχειας και
αστεγίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους πρόσφυγες αλλά και τις
τοπικές κοινωνίες.
Παράλληλα, διακόπτεται ακόμα και αυτό το ελάχιστο χρηματικό μηνιαίο βοήθημα των
90 ευρώ.
Κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί, όχι μόνο για τη στέγασή τους, αλλά και για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ένταξη στην εργασία κ.λπ., προδιαγράφοντας
τραγικές συνέπειες στη ζωή τους.
Υπογραμμίζεται ότι η “έξωση” των προσφύγων λαμβάνει χώρα σε μία περίοδο όπου
παραμένουν οι κίνδυνοι της πανδημίας και ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής υγιεινής.
Τέλος, κρίνεται επιβεβλημένο η κυβέρνηση να υψώσει τη φωνή της στα ευρωπαϊκά
όργανα, επιμένοντας στην υλοποίηση του αναλογικού επιμερισμού των αιτούντων
άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών ζητά:
- Να μην πεταχτεί στο δρόμο κανένας πρόσφυγας, να παραταθεί το πρόγραμμα
στέγασης αλλά και να διευρυνθεί σε κτίρια και δομές που είναι σε αδράνεια,
- Να διευκολύνονται άμεσα όσοι παίρνουν άσυλο για να ταξιδέψουν στις χώρες
προορισμού τους όπως και για τη σχεδιασμένη και καθολική ένταξη τους στην χώρα
μας – με ευθύνη του κράτους και όχι των διάφορων ΜΚΟ – για όσους επιθυμούν να
παραμείνουν στην Ελλάδα, με εξατομικευμένη στήριξη των προσφύγων και των
οικογενειών τους, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την τοποθέτηση σε
θέσεις εργασίας, παίρνοντας υπόψη το επάγγελμα και τις γνώσεις τους,
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- Να αρθεί η απαγόρευση χρήσης των προπληρωμένων καρτών των αιτούντων
άσυλο αποκλειστικά για αγορές και όχι για ανάληψη μετρητών,
- Να επανέλθει η περίοδος χάριτος στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών -και πλέον
του εξαμήνου όταν αυτό απαιτείται- αντί για τον ένα μήνα που ισχύει σήμερα,
προκειμένου οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
να μεταβούν από την παροχή
οργανωμένης στέγασης και βασικής υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ζάχαρης Ηλίας, Καλλινικίδης Νικόλαος και Τελιορίδου
Νικολέττα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 118/2020
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος
Σαουλίδης Αντώνιος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Γκατζές Στέλιος
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Καγιαμπίνη Ειρήνη
Συμεωνίδης Απόστολος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ανδριανίδου Σοφία
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Ασβεστά Σοφία
Καλτσίκας Αθανάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολος
Καδίκας Αθανάσιος
Ζαρίφης Ιωάννης
Βαρσάμης Νικόλαος
Ζάχαρης Ηλίας
Καλλινικίδης Νικόλαος
Τελιορίδου Νικολέττα (Νικόλ)
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Ζησάκος Χρήστος
Ακριτίδης Δημήτριος
Σαγινίδης Αναστάσιος
Βέλλης Χαράλαμπος
Σταματίου Χρήστος
Λαθήρας Ιωάννης
Κυπραίου Μαρία
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