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Από το πρακτικό της 4/16-3-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 115/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδρομή και συμβολή του Δήμου
μας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 16-3-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 9822/ 11-3-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τρεις (33), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
23. Καστανίδης Γεώργιος
1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
24. Ισαακίδη Άντζελα
2. Απατσίδης Δημήτριος
25. Χατζησάββας Γρηγόριος
3. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστος)
26. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Σαουλίδης Αντώνιος
27. Πάππου Μιχαήλ
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
28. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
29. Γιαρένης Χρήστος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
30. Ζησάκος Χρήστος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
31. Φασφαλής Νικόλαος
9. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
32. Χατζηκυριάκου Περικλής
10. Γκατζές Στέλιος
33. Βέλλης Χαράλαμπος
11. Δαλάτσης Ιωάννης
12. Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
ΑΠΟΝΤΕΣ
13. Ιακωβίδης Νικόλαος
1. Ροϊδη Μαρία
14. Κορδά Ολυμπία
2. Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
15. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
3. Μασλαρινός Δημήτριος
16. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος
17. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Λυκουριώτη Μαρία
18. Τερζίδου Αλεξάνδρα
6. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
19. Αλεξιάδου Ιωάννα
7. Κυπραίου Μαρία
20. Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
8. Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου
21. Πασιαλής Ιωάννης
Ειρήνη
22. Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Συκεών κα Καγιαμπίνη
Ειρήνη, Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης κα Τερζή Χριστίνα, Τοπικής Κοινότητας
Πεύκων κα Αμοιρίδου Αναστασία, Τοπικής Κοινότητας Αγίου Παύλου κος Ταχτατζής
Κωνσταντίνος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 371/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Θαμνίδου Δέσποινα.
Αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα 2ο, 48ο θέματα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.
Τα 53ο, 54ο, 55ο, 56ο, 57ο θέματα αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης, 1ο, 3ο, 4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο,
24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο, 40ο, 41ο,
42ο, 43ο, 44ο, 45ο, 46ο, 47ο, 49ο, 50ο, 51ο και 52ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Γαλανός Αρίστος.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζηκυριάκου
Περικλής και Αντύπας Γεράσιμος.
Κατά την ψήφιση του 4ου θέματος δεν ήταν παρών στην αίθουσα ο Δ.Σ.
κ. Χατζησάββας Γρηγόριος.
Κατά την ψήφιση του 7ου θέματος δεν ήταν παρόντες στην αίθουσα οι Δ.Σ. κ.κ.
Γιαρένης Χρήστος και Ζησάκος Χρήστος.
Μετά την ψήφιση του 9ου θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Χατζησάββας Γρηγόριος.
Μετά την ψήφιση του 12ου θέματος αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος
και Φασφαλής Νικόλαος.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 52ου θέματος αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σαουλίδης
Αντώνιος, Κυζιρίδης Θεόδωρος, Σιμητόπουλος Αλέξανδρος, Μαντζαρίδης Μιχαήλ,
Γκατζές Στέλιος, Δαλάτσης Ιωάννης, Κορδά Ολυμπία, Αλεξούδη Αναστασία,
Γενιτσαρη Παρασκευή, Τερζίδου Αλεξάνδρα, Πασιαλής Ιωάννης, Χαραλαμπίδης
Κωνσταντίνος, Καστανίδης Γεώργιος, Ισαακίδη Άντζελα και Βουλγαρίδης Μιχαήλ στη
θέση του οποίου προέδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς Δ.Σ. της πλειοψηφίας κ.
Απατσίδης Δημήτριος.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και
λήψη απόφασης για τη συνδρομή και συμβολή του Δήμου μας στην αντιμετώπιση
του προσφυγικού ζητήματος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το θέμα της συνδρομής και
συμβολής του Δήμου καθώς και την πρόταση - ψήφισμα της Διοίκησης και κάλεσε το
Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθησε διάλογος και κατάθεση απόψεων των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά
και των Δ.Σ. Αναλυτικά οι απόψεις τους καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνδρίασης.
Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Χρήστος ζήτησε να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή για
τη διαχείριση του θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Βέλλης Χαράλαμπος καταψήφισε το σχέδιο – ψηφίσματος της Διοίκησης,
δήλωσε ότι το προσωπικό που θα διατεθεί θα πρέπει να απασχολείται σε εργάσιμες
ώρες εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και κατέθεσε δικό του ψήφισμα.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και
τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την αναγκαιότητα συνδρομής και συμβολής του
Δήμου μας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, 3) το ψήφισμα που
κατέθεσε η Διοίκηση και 4) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Α) Αποφασίζει Ομόφωνα
Να συνδράμει στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, διαθέτοντας κινητό
και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας, ανθρωπιστική
βοήθεια, κτλ. στους Δήμους όπου λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, για
την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των κέντρων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
και
Β) Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για τη συνδρομή και συμβολή του Δήμου
μας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος:
Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς τους πρόσφυγες
Παρακολουθώντας τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται σε βάρος των
χιλιάδων ανυπεράσπιστων συνανθρώπων μας, των προσφύγων, στην περιοχή της
Ειδομένης, στα σύνορα με την ΠΓΔΜ, μόνο θλίψη, πόνο και οδύνη μπορούμε να
αισθανθούμε.
Οι τραγικές εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, όπου κινδυνεύουν άμεσα οι
ζωές χιλιάδων αδύναμων συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων νεογέννητα βρέφη,
νήπια, παιδιά, ετοιμόγεννες γυναίκες, ηλικιωμένοι και εξασθενημένοι άνθρωποι,
αποτελούν μέγιστη προσβολή του παγκόσμιου πολιτισμού και της ιστορίας που
οικοδομήθηκε και αναπτύχθηκε στηριζόμενη στις πανανθρώπινες αξίες της
αλληλεγγύης και βοήθειας των αδυνάτων και κατατρεγμένων.
Το προσφυγικό πρόβλημα είναι πρόβλημα διεθνές που γενεσιουργό αιτία έχει
τους πολέμους της Μέσης Ανατολής, ως συνέπεια της σύγκρουσης οικονομικών
συμφερόντων και γεωπολιτικών επιδιώξεων.
Αυτό το διεθνές και, κυρίως, ευρωπαϊκό πρόβλημα, που η Ευρώπη μέχρι σήμερα
διαχειρίζεται με αναποφασιστικότητα και αναποτελεσματικότητα, ενώ ο ΟΗΕ και οι
διεθνείς οργανισμοί αποφεύγουν να το αντιμετωπίσουν, καλείται να το αντιμετωπίσει
η χώρα μας.
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Η Ευρώπη καθυστέρησε να δει το ζήτημα, έδειξε ανέτοιμη να το αντιμετωπίσει
και να δράσει ενιαία και συντεταγμένα. Έδειξε ανώριμη να συνεννοηθεί και να
αναδείξει τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, με συνέπεια να κυριαρχήσει
ο εθνικός προστατευτισμός και να υψώνονται απαράδεκτοι φράχτες και τείχη
ντροπής.
Η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός υποχωρούν κάτω από την πίεση εθνικιστικών,
ρατσιστικών και ξενοφοβικών φωνών και κυρίως πρακτικών.
Η αναποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγιώνει μία απαράδεκτη
κατάσταση και δυστυχώς φαίνεται πως οι ελπίδες για δεσμευτικές και ρεαλιστικές
αποφάσεις είναι πλέον λιγοστές. Οι προσφυγικές ροές συνεχίζονται και οι κίνδυνοι για
τη χώρα μας αυξάνονται.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αποτρέψει τον κίνδυνο να γίνει η Ελλάδα το
εξιλαστήριο θύμα της προσφυγικής κρίσης.
Όμως, δυστυχώς και στη χώρα μας, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ένα
ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του ζητήματος.
Δεν μπορεί να χάνονται ζωές αθώων στο Αιγαίο. Απαιτούνται συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες γι’ αυτό. Πρωτοβουλίες που θα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας εθνικής
στρατηγικής.
Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε μεγάλη κρίση. Γι’ αυτό και
χρειάζεται γενναία οικονομική ευρωπαϊκή βοήθεια, ώστε να αναλάβει το δικό της
δυσανάλογο μερίδιο της χώρας πρώτης υποδοχής στην υπόθεση των προσφύγων για
να εφαρμοσθεί συνολικά ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ώστε να
οργανωθεί σωστά η υποδοχή, η καταγραφή, η περίθαλψη, η μετεγκατάσταση και η
επανεγκατάσταση των προσφύγων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει με όλα τα διπλωματικά μέσα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση να διασφαλίσει επειγόντως -στην πράξη, όχι στα λόγια- την αναλογική
εγκατάσταση των μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη καθώς επίσης και την
ανθρώπινη διέλευσή τους από χώρα σε χώρα.
Είναι απορίας άξιο γιατί ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλοι διεθνείς
οργανισμοί δεν πιέζουν και δεν αναγκάζουν την Τουρκία να δεχθεί οι πρόσφυγες να
μεταφέρονται -οδικώς και σιδηροδρομικώς- μέσω της ηπειρωτικής Τουρκίας στα
βουλγαροτουρκικά σύνορα και με ασφάλεια και εγγυήσεις να διέρχονται μέσω της
Βουλγαρίας, μιας και η χώρα αυτή ανήκει πλέον στην Ε.Ε., χωρίς τη μεσολάβηση
λαθρεμπόρων-διακινητών και χωρίς κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών.
Το κλείσιμο των συνόρων δεν μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην
προσφυγική κρίση.
Οι εικόνες της Ειδομένης, είναι εικόνες ντροπής για την πολιτισμένη Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει με γενναίες αποφάσεις να απομονώσει τους
λαϊκιστές και τους ευρωσκεπτικιστές. Πρέπει να ανακόψει την αύξηση της επιρροής
των ακροδεξιών και των ρατσιστών.
Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λάβει υπόψη
ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή σε χώρες
όπως η Ελλάδα.
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Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν ήδη εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, η οποία -παρά
τις προειδοποιήσεις, παρά το δυσμενές κλίμα που είχε ήδη διαμορφωθεί και παρά,
δυστυχώς, τις επανειλημμένες κρούσεις των δημάρχων από όλη την Ελλάδα για
έγκαιρη προετοιμασία- φάνηκε ανέτοιμη να ανταπεξέλθει.
Καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων, μήνες απραξίας, υψηλοί τόνοι και διάθεση
αντιπαράθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί
πολύτιμος χρόνος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχώς αιφνιδιάζεται από πρόχειρες και αποσπασματικές
αποφάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες λαμβάνονται την τελευταία στιγμή και
δικαιολογημένα προκαλούν ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.
Οι εικόνες ντροπής των στοιβαγμένων προσφύγων σε ακατάλληλους χώρους,
στους μεθοριακούς σταθμούς, στα λιμάνια των νησιών και στις πλατείες της Αθήνας,
δεν μπορεί να είναι το ελληνικό πρόγραμμα διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Η Αυτοδιοίκηση, από την αρχή της κρίσης αντιμετώπισε, μαζί με τους
κοινωνικούς φορείς, το ζήτημα με ευαισθησία, υπευθυνότητα, αυτοδιαχείριση,
ανθρωπιά και με σεβασμό. Οι δήμοι έχουν συμβάλει εμπράκτως τα μέγιστα και με
δικούς τους πόρους και μέσα, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Παρόλα αυτά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τα συλλογικά της όργανα ("ΚΕΔΕ,
ΠΕΔ, αλλά και κάθε Δήμος ξεχωριστά" οφείλει να εκπονήσει το δικό της σχέδιο, να
κάνει τις δικές της προτάσεις να δηλώσει τις δικές της διαθεσιμότητες, δεδομένου ότι
το "Προσφυγικό" δεν προσφέρεται για αντιπολιτευτικές τακτικές
Σήμερα είμαστε στο «και πέντε». Στη χώρα μας πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, με την
Αυτοδιοίκηση να έχει σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε υλοποιήσιμες
λύσεις και προτάσεις:
 Αξιοποίηση τουριστικών εγκαταστάσεων ή κτιριακών εγκαταστάσεων που
βρίσκονται σε αργία, όπως το παλιό γαλλικό νοσοκομείο στην οδό Φράγκων,
το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο 424, τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούσαν
το πρώην νοσοκομείο «Παναγία» στην Κρήνη, αποθήκες στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, κ.ά.,
 Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής και
Πιερίας, ώστε να αξιοποιηθούν μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα που αυτή
την περίοδο είναι κλειστά ή υπολειτουργούν,
 Αξιοποίηση των παλαιών ανενεργών στρατοπέδων, εφόσον υπάρχουν
δυνατότητες να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι,
 Προώθηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία να δίνεται η
απαραίτητη νομική κάλυψη ώστε οι δήμοι να μπορούν να διαθέτουν στα
κέντρα φιλοξενίας προσωπικό, αλλά και απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των κέντρων αυτών.
Απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας, στις εκκλησίες, σε κοινωνικούς τοπικούς
φορείς και συλλόγους, στους φορείς της αγοράς και τους καλούμε να
συγκεντρώσουμε το υλικό που απαιτείται και να είμαστε έτοιμοι καθημερινά να
προσφέρουμε την υποστήριξη και στήριξή μας στους πρόσφυγες.

5

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα με αίσθημα ευθύνης,
ευαισθησίας και ανθρωπιάς απέναντι σ’ αυτήν την ανθρωπιστική κρίση, και να
οργανώσει άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.
Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών ήταν ένας από τους πρώτους που κινητοποιήθηκε
από πέρσι με την έναρξη της προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης, ανοίγοντας την
αγκαλιά του στους απελπισμένους συνανθρώπους μας, συγκεντρώνοντας είδη
πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση και υποστήριξή τους που κατά χιλιάδες
βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη.
Σήμερα οφείλουμε, και πρέπει να το κάνουμε άμεσα, να σταθούμε αλληλέγγυοι
απέναντι στους δυστυχισμένους ανθρώπους, στέλνοντας το δικό μας μήνυμα σε
όλους τους διεθνείς φορείς και τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης, σε όλο τον
πολιτισμένο κόσμο, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με υποκρισία
και αναλγησία.

-

Μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βέλλης Χαράλαμπος ο οποίος κατέθεσε δικό του
ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 115/2016
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ιακωβίδης Νικόλαος
Βαρσάμης Νικόλαος
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαρένης Χρήστος
Βέλλης Χαράλαμπος
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

