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Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.96/2012 Απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 2/4/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
7/2-4-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 
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ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δημιουργία “κέντρου φιλοξενίας 

λαθρομεταναστών” στην Καρδίτσα 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 

7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας 

για 29-3-2012 συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Βερίλλης ∆ομήνικος 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Γεννάδιος Ιωάννης   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Ντελής Ιωάννης  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 



Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------------- 
 
Στο ∆ημοτικό Συμβούλιο έγινε συζήτηση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δημιουργία “κέντρου 
φιλοξενίας λαθρομεταναστών” στην Καρδίτσα. 
 
1. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. ∆ήμαρχος, αφού χαρακτήρισε την πρόταση του αρμοδίου 
υπουργού απαράδεκτη, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κέντρο μεταναστών 
ούτε στο Φυτώριο ούτε σε άλλη περιοχή της Καρδίτσας. Το θέμα αυτό από όποια σκοπιά και 
αν εξεταστεί συντελεί στη δραματική υποβάθμιση τόσο της πόλης, όσο και του ∆ήμου 
γενικότερα. Τόνισε δε ότι ο ∆ήμος Καρδίτσας θα αντιδράσει δυναμικά και αγωνιστικά, ακόμη 
και ακραία, αν χρειαστεί, εφόσον η κυβέρνηση προσπαθήσει να το επιβάλλει ενάντια στη 
βούληση της τοπικής κοινωνίας. Τέλος υπέβαλε προς συζήτηση και έγκριση σχέδιο 
ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής: 
 
“Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 2/4/2012 
συζήτησε σχετικά με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσει  
Κέντρο Υποδοχής Λαθρομεταναστών στην πόλη της Καρδίτσας και αποφάσισε τα εξής: 
Α. Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην προοπτική δημιουργίας Κέντρου 
Υποδοχής Λαθρομεταναστών στην περιοχή μας που προωθείται από το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη.  
Θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με 
τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και κυρίως με την Αυτοδιοίκηση είναι ατεκμηρίωτη, 
αυθαίρετη και πρόχειρη και δεν εξυπηρετεί κανένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο δεν πρόκειται να το επιλύσει, αλλά αντίθετα θα το 
μεταφέρει από την Αθήνα στην περιοχή μας, η οποία δεν έχει λαθρομετανάστες.  
Τυχόν υλοποίηση της απόφασης θα  επιφέρει στην περιοχή μας ένα ακόμα πλήγμα, συνέχεια 
όσων έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια από σειρά, πολιτικών επιλογών και αποφάσεων που 
την οδηγούν σε συνεχή υποβάθμιση.  
∆ηλώνουμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η τοπική μας κοινωνία που αντιδρά καθολικά,  σε 
καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα με όρους ρατσισμού και 
ξενοφοβίας. Το έχει άλλωστε εδώ και χρόνια αποδείξει με την ενσωμάτωση εκατοντάδων 
νόμιμων μεταναστών. 
Ειδικότερα, όσον αφορά το χώρο, όπου εδώ και 64 χρόνια λειτουργεί ως Φυτώριο είναι 
παντελώς ακατάλληλος και για τους εξής επιπρόσθετους λόγους: 

α) Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης και σε μια περιοχή ήδη υποβαθμισμένη, που 
ο ∆ήμος σχεδιάζει να παρέμβει αξιοποιώντας ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα για την ανάπλασή της. 

β) Γειτνιάζει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παλέρμο, όπου καθημερινά 
αθλούνται εκατοντάδες συμπολίτες, στην πλειοψηφία τους μαθητές 

γ) Βρίσκεται επί του οδικού άξονα που οδηγεί στην λίμνη Ν. Πλαστήρα, που αποτελεί 
τον κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό και βασικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας. 
2. Απαιτούμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Κυβέρνηση να μην 
προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού και καθιστούμε σαφές προς κάθε 
κατεύθυνση ότι είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε με κάθε τίμημα το δικαίωμά 
μας για μια πόλη που θα έχει προοπτική, ομορφιά, ελπίδα και κυρίως ασφάλεια”.  
 
2. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Βερίλλης, ο οποίος 
ανέφερε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του δεν θα διστάσουν να εκφράσουν 
ευθέως και δημοσίως την άποψή τους, η οποία είναι ένα ξεκάθαρο “όχι” στη δημιουργία 
κέντρου για τους λαθρομετανάστες. Είναι μια απαράδεκτη απόφαση χωρίς κριτήρια και 
ενάντια στη βούληση της κοινωνίας. Για άλλη μια φορά επιλέγουν να χτυπήσουν τον 
αδύναμο χωρίς κριτήρια. Το υπουργείο θα πρέπει πρώτα να επιλέξει τις περιοχές που 
εθελοντικά αποδέχονται την ανέγερση στρατοπέδων για τους λαθρομετανάστες και να 
ακολουθήσουν οι περιοχές, στις οποίες υπάρχει πρόβλημα. Η κοινωνία της Καρδίτσας δεν 



είναι ρατσιστική και το έχει αποδείξει διαχρονικά με την αλληλεγγύη που έδειξε στους 
μετανάστες. Η Καρδίτσα έχει ανάγκη από έργα και υποδομές και όχι από στρατόπεδα. 
 
3. Ο κ. Χρ. Τέγος στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ανέφερε: Το μείζον αυτό θέμα 
υποβαθμίζεται. Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική συνεδρίαση, στην οποία θα ήταν καλεσμένοι και 
οι βουλευτές του Νομού, οι οποίοι για άλλη μια φορά είναι άφαντοι. ∆εν εμφανίστηκε 
κανένας ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεννόησης και να πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση, 
μια κινητοποίηση ή μια συνάντηση στο αρμόδιο υπουργείο. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο 
δυναμικών κινητοποιήσεων για να προλάβουμε την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. 
Είμαστε ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης 
λαθρομεταναστών, όχι μόνο στην Καρδίτσα, αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας που 
θυμίζουν άλλες εποχές. Νταχάου δεν θέλουμε πουθενά. ∆εν βλέπουμε τις πραγματικές 
διαστάσεις του θέματος, το οποίο έχει πολιτικές ευθύνες και πρέπει να καταλογστούν στις 
κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων. 
Επί του σχεδίου ψηφίσματος πρότεινε την τροποποίησή του με ρητή αναφορά της αντίθεσης 
στη δημιουργία οποιουδήποτε στρατοπέδου ανά την επικράτεια. Αντιπρότεινε δε τη 
δημιουργία ανοιχτών χώρων φιλοξενίας και ζήτησε τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής 
για την επεξεργασία του σχεδίου ψηφίσματος. 
 
4. Το λόγο πήρε και ο κ. ∆ημ. Αρχοντής, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται καθαρά για ένα 
παιχνίδι προεκλογικού χαρακτήρα. Τόνισε δε ότι ο ∆ήμος Καρδίτσας θα πρέπει να παλέψει 
με επιχειρήματα ώστε να μην επιβάλει η κυβέρνηση τη δημιουργία στρατοπέδου στην 
περιοχή του Φυτωρίου. Το θέμα χρειάζεται ιδιαίτερη τακτική και χειρισμό. Μετά τις εκλογές 
θα πρέπει να υπάρξει διάλογος για το εν λόγω θέμα, όπου με ψυχραιμία να συζητηθεί αν 
πρέπει να γίνουν κέντρα για τους μετανάστες εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα. 
 
5. Το λόγο πήραν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. 
 
6. Ανακεφαλαιώνοντας ο κ. ∆ήμαρχος δήλωσε εκ νέου την αντίθεση του ∆ήμου Καρδίτσας 
στη δημιουργία στρατοπέδου και πρότεινε στις δημοτικές παρατάξεις να ορίσουν  
εκπροσώπους τους και να γίνει διαβούλευση με το προεδρείο προς την κατεύθυνση της 
έκδοσης ενιαίου και ομόφωνου ψηφίσματος. 
 
Στο σημείο αυτό και αφού θεωρήθηκε ότι έγινε επαρκής και εποικοδομητικός διάλογος,  
έληξε η συζήτηση του θέματος.  
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 96/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


