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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 4/2016 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο Ν. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ην ηαπξφ θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζήκεξα 05 ηνπ 

κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 20.00΄, ζπλεδξίαζε 

ΔΚΣΑΚΣΧ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Βφιβεο Ν. Θεζζαινλίθεο, κεηά 

απφ ηελ ππ’ αξηζ. 5.888/05-04-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (ηαπξφο) θαζψο θαη ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαδχηνπ, Απνιισλίαο, Αξέζνπζαο θαη 

Δγλαηίαο, επηδφζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη ζε θαζέλα Γεκνηηθφ 

χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα θαη φκνηεο άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 

(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο).  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 22,  δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

 1.- ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  (ΠΡΟΔΓΡΟ) 

 2.- ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

 3.- ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 

1.- ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ  

2.- ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ 

3.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

Αξηζκόο Απόθαζεο 38/2016 

 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Πεξί Πξνζθπγηθνχ – Μεηαλαζηεπηηθνχ 

δεηήκαηνο.  
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 4.- ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ   

 5.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

6.- ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ  

 7.- ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

 8.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ    

 9.- ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

10.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

11.- ΓΟΤΣΑ ΗΧΑΝΝΖ  

12.-  ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

13.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ   

14.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ  ΘΔΟΥΑΡΖ 

15.-  ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ  

16.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

17.- ΣΟΨΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

18.- ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ 

19.- ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

20.- ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

21.- ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ 

22.-  ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

Ζ.Γ.. θ. Πνιπδσίδνπ Βαζηιηθή, πξνζήιζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 

κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  

Ο Γ.. θ. Ηνξδαλίδεο Θεφδσξνο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπνζεηήζεθε 

αξλεηηθά επη ηνπ ζέκαηνο, ιέγνληαο,  «Δίκαη 

αληίζεηνο λα αληαπνθξηζνχκε ζεηηθά έσο 

φηνπ έξζνπλ θαη δεκηνπξγήζνπλ 

πξνυπνζέζεηο πνπ λα καο δηαζθαιίδνπλ 

φηη απηνί νη άλζξσπνη απφ αλάγθε δειαδή, 

δελ ζα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα 

είλαη εηο βάξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

γεληθά ηνπ Γήκνπ Βφιβεο», αιιά 

4.- ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

5.- ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

νη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ 

λφκηκα, δελ πξνζήιζαλ.  

 

Ζ.Γ.. θ. Πνιπδσίδνπ Βαζηιηθή, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ κνλαδηθνχ 

ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.  

 

 

 Ο Γ.. θ. Ηνξδαλίδεο 

Θεφδσξνο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπνζεηήζεθε 

αξλεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο, 

ιέγνληαο,  «Δίκαη αληίζεηνο λα 

αληαπνθξηζνχκε ζεηηθά έσο 

φηνπ έξζνπλ θαη δεκηνπξγήζνπλ 

πξνυπνζέζεηο πνπ λα καο 

δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί νη 

άλζξσπνη απφ αλάγθε δειαδή, 

δελ ζα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο νη 

νπνίεο ζα είλαη εηο βάξνο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη γεληθά 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο», αιιά 

απνρώξεζε απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ ςήθηζε 

ηνπ ζέκαηνο θαη ζπλεπώο δελ 

ςήθηζε ζε απηό.   
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απνρώξεζε απφ ηελ ζπλεδξίαζε πξηλ ηελ 

ςήθηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπλεπώο δελ 

ςήθηζε ζε απηό.   

 

 

Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 20.00΄ 

Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 22.50΄  

 

Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ζηελ 

ζπλεδξίαζε  ηνπ Γ.. 

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνχξνο Ν. Βαζίιεηνο  Γξακκαηέαο 

ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ην ζπκβνύιην ΟΜΟΦΩΝΑ 

απνθάλζεθε γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαζόηη αθνξά επηθείκελε 

εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ ζηα Γηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.   

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 

εηζεγνχκελνο ην  1Ο θαη κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: 

Ζ ζεκεξηλή έθηαθηε ζχγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ έγηλε κε 

αθνξκή ηελ απφ 04-04-2016 επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, 

ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ ζέκα θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΜΤΝΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

 Αζήλα, 04 Απξ 2016 

  

Κχξην Γηακαληή Ι. Ληάκα 

Γήκαξρν Βφιβεο    

 

Κχξηε Γήκαξρε,  

Όπσο ζαο είλαη ήδε γλσζηφ, ε ρψξα καο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

αληηκεησπίδεη κηα πξσηφγλσξε θξίζε ζε φηη αθνξά ζην πξνζθπγηθφ - 
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κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Η Διιεληθή πνιηηεία πξνζπαζεί κε φιεο ηεο ηηο 

δπλάκεηο λα αληαπεμέξζεη απνηειεζκαηηθά θαη άκεζα ζηα αλαθχπηνληα 

πξνβιήκαηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 

αγαζηή ζπλεξγαζία φισλ ησλ θξαηηθψλ δνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Με βάζε ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, ζα 

ήζεια λα δετήσω τε παξαρώξεσε τνπ πξώελ Δεκντηθνύ Σρνιείνπ τνπ ρ. 

Βαγηνρωξίνπ, γηα λα ρξεσηκνπνηεζεί ωο ρώξνο υηινμελίαο πξνσυύγωλ. 

Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαγλψξηζε απφ Αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη θαζνξίζηεθε ην είδνο εξγαζηψλ. Μέξνο απηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελψ 

νη ππφινηπεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν ή κε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

Θα ήζεια επίζεο λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη, φπσο θαη ζηα ππφινηπα 

ιεηηνπξγνχληα θέληξα θηινμελίαο, ζα πιεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο, ηα 

πξντφληα ζίηηζεο ζα αγνξάδνληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ εζσηεξηθή 

θαζαξηφηεηα ζα αλαιάβνπλ ζε πξψην ζηάδην νη Έλνπιεο Γπλάκεηο (νη ίδηεο ή 

κε εηαηξία θαζαξηζκνχ), εθηφο εάλ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ Γήκν κε 

αληίζηνηρε επηρνξήγεζή ηνπ. 

Δίκαη ζίγνπξνο πσο ε ηνπηθή θνηλσλία ζα είλαη ππεξήθαλε γηα ηελ 

πξνζθνξά ηεο θαη νη πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο ζα είλαη επγλψκνλεο γηα ηε 

θηινμελία ζαο ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ιδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά, πνπ ειπίδνπκε φηη 

ζα ηα μαλαδνχκε κεηά απφ ρξφληα σο επηζθέπηεο θαη πξνζθπλεηέο ζην ρψξν 

θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο επέηξεςαλ λα έρνπλ κέιινλ. 

ε επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη είκαη ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. 

Με εθηίκεζε 

 

 

Γεκήηξηνο Βίηζαο 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο 

πληνληζηήο ηνπ Γηππνπξγηθνχ» 
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ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιφγν έιαβε ν Γήκαξρνο Βφιβεο, ιέγνληαο ηα εμήο:   

Σν δήηεκα ηνπ πξνζθπγηθνχ – κεηαλαζηεπηηθνχ απαζρνιεί ηελ ρψξα 

εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, φινη ιίγν πνιχ βιέπεηε ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ 

ρψξα καο ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζν απφ ηελ ηειεφξαζε, ην 

ίληεξλεη θαη ηηο εθεκεξίδεο. 

Γελ ζα αλαθεξζψ ζην αλ θαη θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ε 

πνιηηεία απέλαληη ζ΄ απηφ ην δήηεκα, ην ζέκα είλαη φηη αγγίδεη φιεο ηηο 

θνηλσλίεο θαη άγγημε θαη ηελ δηθή καο. 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ έκεηλε ακέηνρε ζηελ ηζηνξία απηνχ ηνπ 

δεηήκαηνο απφ ηελ ζηηγκή πνπ εθδειψζεθε ε πξφζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θέληξα θηινμελίαο, ακέζσο ην φξγαλν καο ζα έιεγα, ε 

Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζπλεδξίαζε θαη πξφηεηλε 

θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία ζα ήζεια θηφιαο λα θάλσ γλσζηά ζε φινπο. 

ηηο 12-02-2016 ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηεο Π.Δ.Γ.Κ.Μ. κε θχξην ζέκα ηελ 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ δεχηεξεο ππνδνρήο – 

κεηεγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ, κε ηελ ζπκκεηνρή Γεκάξρσλ θαη Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ απ’ φιε ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, παξνπζία θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέσο Πιεζπζκνχ & Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θ. Παπαδφπνπινπ Βαζηιείνπ, πνπ 

παξνπζίαζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο.   

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΓΚΜ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

ζπλεδξίαζε αηξεηνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπδήηεζαλ εθηελψο επί ηνπ 

παξνπζηαζζέληνο ζρεδηαζκνχ θαη, κε αίζζεκα επζχλεο, ηφζν έλαληη ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ εθπξνζσπνχλ, φζν θαη έλαληη ησλ δηεξρφκελσλ 

πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ (ησλ νπνίσλ πξννξηζκφο είλαη νη ρψξεο ηεο 

Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο), θαη εμέδσζαλ ην από 12/02/2016 Γειηίν 

Σύπνπ, κε ην νπνίν :  

«(α) εθθξάδνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ηελ νιφζπκε δηάζεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

λα ζπλδξάκεη, κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ελφςεη κηαο 

πηζαλήο φμπλζήο ηεο,  

(β) εθθξάδνπλ, νκφθσλα, ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηελ, επίζεο νκφθσλε, απφθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΠΔΓΚΜ, ε νπνία, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο, ηελ Σεηάξηε 10 
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Φεβξνπαξίνπ 2016, ππέδεημε 6 ζπγθεθξηκέλνπο, δηαζέζηκνπο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: 

1. Σν ζηξαηφπεδν 561 Σάγκαηνο Πεδηθνχ (Θέξκε) 

2. Έθηαζε παξαθείκελε ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ Θεξκατθνχ ηδηνθηεζίαο ΓΑΙΑ ΟΔ 

(Γήκνο Θεζζαινλίθεο)  

3. Σκήκα έθηαζεο ηδηνθηεζίαο ΓΑΙΑ ΟΔ (Μελεκέλε) 

4. Απνζήθε ππ’ αξηζκ. 9 εληφο ΟΛΘ (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 

5. πξψελ εξγνζηάζην ΤΦΑΝΔΣ (Σνχκπα, Γήκνπ Θεζζαινλίθεο) 

6. Υψξνο πξψελ 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο. 

Δπί ηεο πξφηαζεο απηήο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Β. Παπαδφπνπινο δεζκεχηεθε φηη ζα 

απαληήζεη πνιχ ζχληνκα εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα.   

(γ) επηθπιάζζνληαη γηα ηελ ππφδεημε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε, θαη άιισλ 

θαηάιιεισλ ρψξσλ ππνδνρήο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξα θέληξα δεχηεξεο 

ππνδνρήο, ηα νπνία ζα έρνπλ κηθξφηεξε δπλακηθφηεηα θαη ζα ζπλδπάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο θαιχηεξεο δηνίθεζεο-δηαρείξηζήο  ηνπο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνδνρήο-ζπλαίλεζεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ».  

 

ηελ ζπλέρεηα πεξηήιζε ζην Γήκν καο ε απφ 16-03-2016 επηζηνιή ηνπ 

ΤΠ.Δ. & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, κε ζέκα ηελ αλαδήηεζε 

θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ πξνζσξηλήο 

ζηέγαζεο πξνζθχγσλ. Με ηελ επηζηνιή απηή, δεηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ 

Γήκσλ, κε ηελ ππφδεημε, απφ κέξνπο ηνπο, ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ, εληφο 

ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηάο ησλ, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα παξαρσξεζνχλ 

άκεζα γηα λα θαιχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο πξνζσξηλήο θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ.    

Ζ απάληεζε ζηελ αλσηέξσ επηζηνιή ηνπ ΤΠ.Δ. & Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο δφζεθε απφ ηελ Π.Δ.Γ.Κ.Μ. κε ηελ αξηζ. πξση. 

372/17/ΣΠ/21-03-2016 επηζηνιή ηεο, ε νπνία αλαθέξεη ηα παξαθάησ:  

«αο γλσξίδνπκε  φηη ήδε ζηελ Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ δχν θέληξα 

θηινμελίαο, έλα ζηα Γηαβαηά θαη έλα ζην Ληκάλη. ην Γήκν Παηνλίαο Κηιθίο έλα ζηε Νέα 

Καβάια, ε Δηδνκέλε θαη αγλψζηνπ αξηζκνχ ζεκεία δηάζπαξηα κε πξφζθπγεο. ην δήκν Κηιθίο 

ην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζην Υέξζν. ην Γήκν Πέιιαο έλα ζην ρψξν ησλ πξψελ 

ζθαγείσλ. Γειαδή ζπλνιηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΚΜ) έμη (6) θέληξα-

ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη θηινμελίαο πξνζθχγσλ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ πξνζθχγσλ 

κεγαιχηεξν ηνπ 50% ησλ πξνζθχγσλ πνπ  βξίζθνληαη ζήκεξα ζ΄ φιε ηε ρψξα. 

Αιήζεηα γηαηί δελ ηδξχνληαη ηέηνηα θέληξα θηινμελίαο ζηελ Κξήηε, ηελ Πεινπφλλεζν, ηε 

ηεξεά Διιάδα, ηε Θεζζαιία; Όιν ην βάξνο ζα ην ζεθψζεη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
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Μαθεδνλίαο; Γηαηί δελ γίλεηαη κηα δίθαηε, νξζνινγηθή γεσγξαθηθά θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ησλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ; ηελ  Κεληξηθή Μαθεδνλία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ άιια θέληξα 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ. 

Δίλαη αλάγθε λα γίλνπλ άκεζα ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα είλαη ζχληνκεο νη δαπάλεο 

ησλ δήκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ιφγσ ησλ πξνζθπγηθψλ 

ξνψλ. Δπεηδή  δελ πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πξέπεη άκεζα νη 

δήκνη, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ θέληξα θηινμελίαο λα εληζρπζνχλ 

νηθνλνκηθά». 

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, πξνέθπςε δηαβνχιεπζε, παξνπζία εκνχ, 

Γεκνηηθψλ πκβνχισλ & Πξνέδξσλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, 

ψζηε λα είκαζηε ζε εηνηκφηεηα, αλ πξνθχςεη ζέκα απνζηνιήο πξνζθχγσλ 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο.  

ηηο 21-03-2016, θιηκάθην ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, επηζθέθζεθε, 

αηθληδηαζηηθά, ηνπ ρψξνπο ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο πξφλνηαο ζην ηαπξφ, 

ψζηε λα εμεηαζηεί αλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ 

πξφζθπγεο.  

Με αθνξκή ηελ σο άλσ αηθληδηαζηηθή επίζθεςε ζηηο θαηαζθελψζεηο 

ηαπξνχ, απνζηείιακε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 5.268/23-03-2016 επηζηνιή καο, 

πξνο : 1. Σνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, θ. Μνπδάια 

Ησάλλε, 2. Σνλ αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θ. Βίηζα Γεκήηξην, 3. 

Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θ. Μπαιάθα 

Ησάλλε θαη 4. Σελ Τθππνπξγφ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, θα Κφιιηα-Σζαξνπρά 

Μαξία, ην θείκελν ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο:  

«Με έθπιεμε δηαπηζηψζακε ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα 21-03-2016, θιηκάθην ηνπ Γ’ 

ψκαηνο ηξαηνχ λα επηζθέπηεηαη αηθληδηαζηηθά ηνπο ρψξνπο ησλ Καηαζθελψζεσλ ηεο 

πξφλνηαο  ζην ηαπξφ, ψζηε λα εμεηάζεη αλ κπνξεί λα θηινμελήζεη πξφζθπγεο. 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη ν Γήκνο Βφιβεο, αληηιακβάλεηαη ηελ θξίζηκε ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε 

ρψξα καο θαη ηε κεγάιε αλζξσπηζηηθή θξίζε, ε νπνία ζπληειείηαη ζην ειιεληθφ έδαθνο, κε 

ηνπο ρηιηάδεο πξφζθπγεο απφ ηε πξία θαη ηηο άιιεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε 

θαηάζηαζε. 

Γηαβεβαηψλνπκε, φηη πξφζεζε καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηφζν ηελ Πνιηηεία ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, φζν θαη εηδηθφηεξα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, ζην κέηξν 

πνπ καο αλαινγεί, φπσο ήδε έρνπκε πξάμεη ζην παξειζφλ. 

Γελ παξαβιέπνπκε φηη κεγάιν κέξνο ηνπ δήκνπ καο, απνηειείηαη απφ νηθνγέλεηεο 

πξνζθχγσλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εδψ κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, γλσξίδνληαο 

άξα απφ πξψην ρέξη ηη ζεκαίλεη μεξηδσκφο απφ ηελ παηξίδα ζνπ.  
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη έρνπκε ζθνπφ λα ππνδείμνπκε ρψξν ή ρψξνπο ηνπ δήκνπ 

Βφιβεο, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ, νη 

νπνίνη έρνπλ ήδε εληνπηζηεί θαη έρνπκε πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο δηαβνπιεχζεηο θαη κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

Ωζηφζν, δειψλνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίζεζε καο, ζηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ, 

πιεζίνλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο αθηέο ηνπ ηξπκνληθνχ θφιπνπ.  

Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Καηαζθελψζεσλ ηαπξνχ, ε νπνία θέξεηαη λα 

πξνηάζεθε απφ νξηζκέλεο ππεξεζίεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηιεγεί σο ιχζε, θαζψο είλαη 

ρψξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά θαη δελ πξφθεηηαη γηα θάπνην εγθαηαιειεηκκέλν 

ζηξαηφπεδν.   

Οη Καηαζθελψζεηο ηαπξνχ, πξφθεηηαη ηε ζεξηλή πεξίνδν λα θηινμελήζνπλ παηδηά 

ΑΜΔΑ, θαξθηλνπαζείο θαη ειηθησκέλνπο απ’ φιε ηε Διιάδα, φπσο ζπλέβε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα πνπ ιεηηνχξγεζαλ.  

Παξάιιεια, ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα απνηειέζνπλ ηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (ςπγεία θαη απνζήθεο) γηα ηα εππαζή θαη κε πξντφληα πνπ πξφθεηηαη 

λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο άπνξνπο ζπκπνιίηεο καο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηηηζηηθήο ή θαη 

βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο (ΔΒΤ) ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο Απφξσλ, φπσο έρεη 

δεισζεί απφ ην πεξαζκέλν θζηλφπσξν, ειιείςεη άιισλ θαηάιιεισλ ρψξσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα θαη ζηε βνήζεηα 

ησλ ρηιηάδσλ απφξσλ ηνπ δήκνπ καο θαη ζε άιιεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη θαξθηλνπαζείο θαη νη ειηθησκέλνη, πνπ εμππεξεηνχληαη ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.  

Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηεο Πνιηηείαο ε ηθαλνπνίεζε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ κηαο εππαζνχο νκάδαο (πξφζθπγεο) ζε βάξνο άιισλ θνηλσληθά αλαμηνπαζνχλησλ 

νκάδσλ (άπνξνη, ΑΜΔΑ, θαξθηλνπαζείο). 

Αθφκα, επηζεκαίλνπκε φηη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηαζθελψζεσλ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ ηνπ ηαπξνχ θαη πιεζίνλ, ηφζν ζε νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο αθηέο, φζν θαη ζε 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  

Τπελζπκίδνπκε, φηη ζρεδφλ απνθιεηζηηθφο πφξνο ζηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ηξπκνληθνχ θφιπνπ (ηαπξφο, Αζπξνβάιηα, Βξαζλά) είλαη ν ηνπξηζκφο, κε ηελ έιεπζε 

ρηιηάδσλ παξαζεξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο.  

Παξάιιεια, ζηελ παξαιηαθή δψλε βξίζθνληαη ρηιηάδεο εμνρηθέο θαηνηθίεο ζηηο νπνίεο 

παξαζεξίδνπλ θάηνηθνη γεηηνληθψλ πφιεσλ (Θεζζαινλίθε, έξξεο θιπ). Αλακθηζβήηεηα, ζα 

απνηεινχζε πιήγκα γηα ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο καο.  

Δπαλαιακβάλνπκε φηη είκαζηε ζηε δηάζεζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ρψξσλ θαη γηα ηε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ, φπσο φκσο είλαη αληηιεπηφ, δελ 

κπνξνχκε λα απνδερζνχκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε ζεκείν πιεζίνλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ». 

ην ζεκείν απηό, νθείισ λα ηνλίζσ όηη, όπσο ήδε 

πιεξνθνξεζήθακε, πνιινί ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο αιινδαπώλ ρσξώλ 

δεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηπρόλ ύπαξμε ΖΟΣ SPOTS & θέληξσλ 
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θηινμελίαο πξνζθύγσλ ζηνλ ηξπκνληθό θόιπν, ώζηε, ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε, λα πξνβνύλ ζε αθύξσζε θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ – 

ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, κε θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ καο, ζπλέπεηεο. Πξέπεη ινηπόλ ε απόθαζε απηή λα ιεθζεί κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, εμεηάδνληαο ηα ελδερόκελα θαηά πόζν ζα 

επεξεαζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο – νηθνλνκίεο ηνπ Γήκνπ καο.  

  

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, θαη ιαβφληεο ππφςε ηελ απφ 04-04-2016 

επηζηνιή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, θ. Βίηζα Γεκεηξίνπ, 

θαιείηαη ην ζπκβνχιην λα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο.  

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, έπεηηα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ :  

1. Σν απφ 12/02/2016 δειηίν ηύπνπ ηεο Π.Δ.Γ. Κ.Μ.   

2. ηελ απφ 16-03-2016 επηζηνιή ηνπ ΤΠ.Δ. & Γ/ΚΖ ΑΝΑ/Ζ  

3. Σελ αξηζ. πξση. 372/17/ΣΟ/21-03-2016 επηζηνιή ηεο Π.Δ.Γ. Κ.Μ.   

4. Σν αξηζ. πξση. 5.268/23-03-2016 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο,  

5. Σελ απφ 04-04-2016 επηζηνιή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Άκπλαο,  

6. Σελ ηνπνζέηεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Σ.Κ. Νπκθφπεηξαο, ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ν νηθηζκφο Βαγηνρψξη θαη 

7. Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηελ ζπλεδξίαζε θνξέσλ 

ηνπ Γήκνπ θαη θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ Βαγηνρσξίνπ,   

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  

Α) Να ρνξεγήζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, ην πξψελ Γεκνηηθφ 

ρνιείν ηνπ νηθηζκνχ Βαγηνρσξίνπ, ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νπκθφπεηξαο, 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, σο ρψξνο θηινμελίαο πξνζθχγσλ, απαηηώληαο 

ηαπηόρξνλα απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία λα αλαιάβεη ηηο αθφινπζεο 

δεζκεχζεηο, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί αθελφο ε θηινμελία ησλ πξνζθχγσλ ππφ 
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θαηάιιειεο θαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θαη αθεηέξνπ ε ειάρηζηε, θαηά ην 

δπλαηφ, φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο :  

1) Να  δνζνχλ πξνο ηνλ Γήκν Βφιβεο μεθάζαξεο εγγπήζεηο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλδεκνηψλ καο αιιά θαη ησλ 

θηινμελνπκέλσλ πξνζθπγψλ. 

2) Να πξνζδηνξηζηεί εμαξρήο ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ πξφθεηηαη 

λα θηινμελεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη λα 

δηαηεξεζεί ζε επίπεδν αλάινγν κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

Γήκνπ καο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ δεδνκέλνπ φηη ν νηθηζκφο ηνπ 

Βαγηνρσξίνπ θαηνηθείηαη απφ κφιηο 45 θαηνίθνπο, θπξίσο ππεξήιηθεο. 

3) Να επηιεγνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν θέληξν 

θηινμελίαο, πξφζθπγεο πξνεξρφκελνη απνθιεηζηηθά απφ νκνεζλείο 

νηθνγέλεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ πξνζηξηβέο θαη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

παξαθείκελνπ νηθηζκνχ ηνπ Βαγηνρσξίνπ. 

4) Να ππάξμεη εθηελήο θαη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νηθνγελεηψλ πξνζθχγσλ ζηνλ ρψξν θηινμελίαο. 

5) Να πξνζδηνξηζζνχλ κε ιεπηνκέξεηεο νη θηηξηαθέο θαη άιινπ ηχπνπ 

παξεκβάζεηο ζηνλ ρψξν. 

6) Να ππάξμεη δέζκεπζε γηα ην κέγηζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ 

θηινμελίαο πξνζθχγσλ. 

7) Να ππάξμεη δέζκεπζε φηη ην ελ ιφγσ θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ 

ζα απνηειέζεη ην κνλαδηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

8) Να ππάξμεη 24σξε θχιαμε ηεο πεξηνρήο θαη ελίζρπζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο αιιά 

θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

9) Να εληζρπζνχλ ηα Κέληξα Τγείαο Νέαο Μαδχηνπ θαη νρνχ θαζψο θαη 

ηα αγξνηηθά ηαηξεία ηεο πεξηνρήο, κε ην απαξαίηεην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ε εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. 

10) Να αλαιεθζεί ε δέζκεπζε φηη ε πξνκήζεηα ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

θαη πξντφλησλ θαη ε εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο φζν θαη κε 

ηε ιεηηνπξγία απηνχ ζα αλαηεζνχλ ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα 
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θαη ζε ζπλδεκφηεο καο, επαγγεικαηίεο, θαζψο επίζεο θαη φηη ζε πεξίπησζε 

πξφζιεςεο θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν θηινμελίαο ζα πξνβιεθζεί ε εληνπηφηεηα, σο ζεηηθφ 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

11) Να ππάξμεη δέζκεπζε πεξί πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη άκεζεο απνδεκίσζήο ηνπο, ζε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο θαιιηεξγεηψλ.  

12) Να επεθηαζεί ε Αζηηθή ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο, απφ θαη πξνο 

Θεζζαινλίθε.  

13) Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο λα μεθηλήζεη άκεζα θαη λα 

εληζρχζεη ην εηήζην πξφγξακκα ςεθαζκψλ γηα ηα θνπλνχπηα. 

Β) ν Γήκνο Βφιβεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα, 

δηνηθεηηθή ή άιιε, πνπ ηπρφλ απαηηείηαη, εθ κέξνπο ηνπ θαη ηνπ ππνδεηρζεί 

λνκίκσο θαη αξκνδίσο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ ζην πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν 

ηνπ νηθηζκνχ Βαγηνρσξίνπ.  

Τπέξ ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο θαη πξνηάζεσλ ηάρζεθε θαη ε 

Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Νπκθόπεηξαο, θ. Ηνξδαλίδνπ Αλαζηαζία.   

Δπί ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο θαη πξνηάζεσλ, δηαθώλεζαλ νη 

Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 1. θ. Διεπζεξηάδεο Θενράξεο θαη 2. θ. 

Μνπξαηίδεο Κσλ/λνο, όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

ρώξνπ, σο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο  πξνζθύγσλ.   

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό   38/2016 

 

Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

 

                ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 
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